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RESUMO

O movimento da economia social e solidária em contextos de crise é algo instigante que faz se mister ser 
analisado. Refletir sobre alguns desses aspectos é o objetivo desse ensaio que interroga: porque as práticas da 
economia social e solidária emergem no sistema capitalista de produção e no Estado neoliberal? Para responder 
ao enigma, a pesquisa apoiou-se em referenciais teóricos bem como em relatos de mulheres artesãs do grupo de 
economia solidária – Flor do Pequi de Montes Claros – MG. O estudo esclarece que há no sentido de economia 
social e solidária uma multiplicidade de atores que intervém no campo político, econômico, social e cultural 
mediante diferentes estratégias, lógicas e motivações. Ao que se percebe, os conceitos em tela permitem fazer 
diferentes interpretações a depender da realidade factual. Os resultados da pesquisa mostram que economia 
social e a economia solidária embora possuam distinções em alguns pontos, em outros agregam concepções 
convergentes ou um conjunto de atributos como a noção de colaboração na busca de reconhecimento com 
equidade por instituições justas que garantam o direito ao trabalho e a renda em contextos de exclusão social. 
Pelo susodito, pode se afirmar que as economias alternativas, sobretudo a solidária faz parte de um movimento 
de resistências dos trabalhadores que defendem que o Estado não deve mesmo se abster do reconhecimento de 
direitos das minorias, pois o seu dever é o de criar instrumentos de proteção de modo a atender aos pressupostos 
do bem estar social.

PALAVRAS-CHAVE: economias alternativas; capitalismo; reconhecimento; instituições justas; direito 
ao trabalho.

INTRODUÇÃO
A sociedade desde os seus primórdios tem na economia um elemento de extrema importância, 

pois ela é o instrumento capaz de integração entre os sujeitos sociais e o território. Pela economia abre-
se assim um campo de possibilidades, de construção e reconstrução de novas formas de solidariedade 
1 Pesquisa com apoio da FAPEMIG - APQ 02207-14 - A economia social face ao trabalho e ao emprego – modos de 
construção e processos de produção.  Coordenadora: Profª Dra. Luciene Rodrigues. 
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pós-tradicional. 
Como esse norte, há um entendimento de que a economia deve ser compreendida no bojo de 

uma sociedade altamente pluralizada que comporta diferentes tipologias disponíveis no espaço social, 
cultural e político. Daí surge o conceito de economia social e economia solidária que refletem formas 
de lidar com as questões sociais vigentes tendo em vista as transformações nas últimas décadas da 
sociedade salarial ou do mundo do trabalho engendras pelo modelo de desenvolvimento causador de 
demasiados desequilíbrios nas relações societais.  

Neste contexto, a participação dos diferentes atores sociais se apresenta como uma alternativa 
às questões primordiais do desenvolvimento. Na contemporaneidade, a questão social passa a ser de 
responsabilidade de todos. Os sistemas de apoio baseados na solidariedade são vistos por muitos na 
modernidade como uma saída alternativa a exclusão social. Nesse cenário que entende ser uma era 
das resistências (resistência a negação do direitos ao trabalho, à informalidade, a falta capital de giro e 
investimentos) emergem em diferentes contextos iniciativas no campo social e solidário que procuram 
das diversas maneiras reconstruir modos de vida a partir do que é mais essencial a qualquer ser humano, 
o trabalho. 

A partir destes processos, o objetivo dessa comunicação elaborada para o V Congresso em 
Desenvolvimento Social no âmbito da Universidade Estadual de Montes Claros, foi analisar no campo 
empírico uma experiência de economia solidária, o empreendimento Flor do Pequi que se organiza tendo 
como centralidade o trabalho coletivo a partir do artesanato. 

Esse material investigativo integra o projeto de pesquisa: A economia social face ao trabalho 
e ao emprego: modos de construção e processos de produção no âmbito da FAPEMIG - APQ 02207-14 
com a coordenação da professora Dra. Luciene Rodrigues. A coleta de dados se deu  no mês de março 
de 2016 e foi desenvolvida mediante entrevista com uma das mulheres integrantes do empreendimento 
solidário Flor do Pequi. 

A pesquisa constatou-se que a economia desenvolvida no empreendimento Flor do Pequi não 
é somente produção material de peças artesanais, mas há no âmbito do grupo, uma produção imaterial, de 
conhecimento, de saberes, de cultura e de vida. Por outro lado, no campo dos direitos fundamentais, do 
direito ao trabalho previsto constitucionalmente, falta ao empreendimento social Flor do Pequi medidas 
e incentivo para o desenvolvimento das atividades de modo justo e igualitário.

O trabalho está estruturado em duas partes além desta introdução e das considerações finais. 
Primeiramente, discute-se sobre a economia social. Em seguida será explicitada uma discussão acerca 
da economia solidária juntamente com o direito ao trabalho. Na segunda e última parte, discute-se os 
resultados da pesquisa a partir do empreendimento solidário de artesanato, Flor do Pequi.  

Procuramos oferecer de modo sintético uma visão da dinâmica de uma experiência de 
economia social e solidária, do contexto e das formas multifacetadas presentes na organização do 
trabalho dessa iniciativa. 

1  A ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA 

1. 1  ECONOMIA SOCIAL

Dentro do ambiente acadêmico e, sobretudo numa perspectiva da teoria crítica, parece haver 
um consenso de que as crises do mundo moderno ampliam iniciativas no campo social e econômico 
alternativas ao capitalismo. Tal diversidade de atividades econômicas centrada nas classes populares2 e 
ligada a movimentos sociais é um campo teórico e empírico em construção. 

Para Estivill (2003, p. 71) sociólogo e perito em exclusão social, há na Europa Ocidental 

2  Na Economia popular o trabalhador é produtivo a si mesmo e não ao capital, o excedente produzido lhe pertence e 
não ao capitalista. Na economia popular, as forças produtivas do trabalho social não desempenham o papel de forças produ-
tivas do capital, mas do próprio trabalho (ICAZA;TIRI CA, 2003,p.105-106).
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“embora não só ai”, desde a década de 70 do século passado uma economia social ou empresas sociais 
com importância considerável no combate a exclusão “procurando resultados econômicos positivos, 
mas sem fins lucrativos, tendo como principal objetivo, além das motivações ecológicas, culturais e 
ideológicas, a luta contra a exclusão laboral”. Assim na visão de Estivill, a economia social ou novas 
iniciativas podem ser percebidas em países do Sul “são um ponto de encontro entre o mundo profissional 
e o de homens e mulheres excluídos e constituem uma espécie de welfaremix, pois tem uma função de 
utilidade pública e coletiva e intervém no mercado onde se deparam com uma fronteira cada vez mais 
flexível”. 

Dado o caráter pluridimensional da exclusão, “situações como insuficiência de rendimentos, 
habitações degradadas, baixa escolarização e qualificação profissional, emprego precário, problemas de 
saúde, ausência de direitos, etc., exigem acções que ataquem em todas estas frentes” (Estivill, 2003, p. 
111).

Pelo susodito, a economia também precisa ser plural ou estar embedded3 no social (Polanyi, 
2000) e fazer parte de uma lógica não mercantil e não monetária (Laville, 2004). A economia ainda 
precisa estar engajada na sociedade-providência face à crise do Estado-providência descomprometido 
com o social (Rosanvallon, 1997) ou afastado “das suas responsabilidades quanto às respostas às sequelas 
da questão social” (MÕNTANO, 2002, p.17).

Em contraponto as concepções de economia aqui adotada, Catanni (2003) denuncia que a 
economia capitalista precisa ser superada, isso por que sob todos os aspectos ela é predatória, exploradora, 
desumana e, sobretudo, medíocre, não correspondendo mais às potencialidades do tempo presente e nem 
atendendo aos pressupostos do sentido original de economia que está associado à concepção grega que 
significa fazer a gestão sábia dos recursos.

1.2  ECONOMIA SOLIDÁRIA

Nessa mesma linha se encontra a economia solidária a exemplo do empreendimento Flor do 
Pequi que tem sua origem associada ao quadro das condições econômicas sociais e políticas das últimas 
décadas e dos embates da sociedade civil frente à crise do Estado, do sistema capitalista e ao desemprego 
estrutural. 

A solidariedade na economia conforme é vista como alternativa de distribuição de renda 
e de desenvolvimento social através das ações locais. O conceito de economia solidária para Singer 
(2003) se refere ao conjunto de atividades em que os trabalhadores se organizam sob a forma coletiva e 
de autogestão para realizarem atividades de produção de bens e de serviços, crédito e finanças, trocas, 
comércio e consumo. Uma especificidade desse setor solidário da economia é que os atores envolvidos 
no processo associativo buscam empreender um trabalho de forma participativa e solidária. Os partícipes 
seguem trocando bens materiais e imateriais por meio de relações de doação, cooperação e reciprocidade 
e estas características segundo Razeto (1991) são uma especificidade do setor solidário da economia. 

Polanyi (2000) ao contrastar a sociedade moderna emergente da Revolução Industrial com 
as sociedades primitivas mostra que a modernidade não exclui a tradição, e, portanto, é possível que 
coexistam em diversas sociedades diferentes modalidades de trocas que não somente a monetária.

O objeto de estudo pesquisado, Flor do Pequi, empreendimento é um desses exemplos de 
que menciona Polanyi. Trata-se de uma experiência de economia social e solidária que surge como 
reação aos valores e práticas capitalistas. Tal iniciativa, assim como outras no campo solidário leva ao 
“resgate de uma moral de solidariedade e de pertencimento social que vem demonstrando enorme poder 
de sobrevivência” (MARTINS e NUNES, 2004, p.8). 

Cabe asseverar que a presença da economia solidária no território faz parte do que Lefebvre 
(1999) denomina de sociedade urbana que é a sociedade que nasce da industrialização ou de uma 
revolução urbana. Assim, a economia solidária faz parte de uma problemática urbana que se “impõe 
3  Embebida
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em escala mundial” (LEFEBVRE, 1999, 26). Diante disto, a realidade urbana modifica as relações de 
produção no dizer de Lefebvre sem, aliás, ser suficiente para transformá-las. 

Acreditamos que a economia solidária é lugar da vida coletiva que se encontra na dimensão 
do dever, do produzir, do reconstruir, do saber, da alegria e da esperança a partir de uma ordem proximal 
nos espaços cotidianos. 

Quanto à definição, percebe-se que, não há um consenso teórico na demarcação ou contorno 
em relação à concepção de cada uma das expressões. Mas o debate que se tem sobre essas atividades tanto 
da economia solidária quanto da economia social é que são atividades que se expandiram notadamente 
nos últimos tempos com a crise do sistema capitalista ou crise do fordismo e da reestruturação produtiva 
das últimas décadas do século XX. 

Nesse sentido, apesar de não haver um consenso na leitura dos conceitos em tela, as diferentes 
abordagens parecem confluir a um ponto comum, qual seja, que essas “outras economias” têm contribuído 
para que a pobreza e miséria social não fossem ainda maiores (ARAÚJO, 2009).

O Empreendimento econômico solidário “Flor de pequi” de caráter associativo, faz parte do 
movimento da economia social e solidária que assim como tantos espalhados no Brasil é uma estratégia 
que emerge das resistências e luta contra o desemprego. 

Nesse sentido, o trabalho como mostrado na primeira seção e não o capital passa a ser a 
centralidade nas iniciativas coletivas que se orientam por outra racionalidade nas relações de produção 
e trocas de bens materiais e serviços. 

Para Delgado (2006, p. 586), “a afirmação do “valor trabalho” nas principais economias 
capitalistas ocidentais desenvolvidas despontou como um dos mais notáveis marcos de estruturação da 
democracia social no mundo contemporâneo”. 

Com essa afirmação, explica o que o sistema capitalista protagonista das desigualdades, a 
partir do binômio valor e trabalho “passou a incorporar as grandes massas populacionais à sua dinâmica 
operativa, segundo um padrão relativamente racional de desenvolvimento econômico e distribuição de 
riquezas” (DELGADO, 2006, p. 586). 

Diante da centralidade do trabalho, o direito do trabalho definido como o “ramo do jurídico 
especializado que regula o principal tipo de vinculo entre a pessoa humana que trabalha e o sistema 
capitalista: a “relação de emprego”4 será o principal meio para o estabelecimento da relação empregatícia 
da economia capitalista com o indivíduo sendo  pois “o conjunto de regras, institutos e princípios 
jurídicos  reguladores da relação emprego (além de outros vínculos jurídicos, de menor impacto social, 
“se especificados em lei”)5. 

Numa outra ponta, o direito ao trabalho configura-se como um direito fundamental instituído 
constitucionalmente no rol dos direitos fundamentais. Ao que se percebe, a sociedade capitalista que produz 
desigualdades estruturalmente, não consegue a distribuição dos empregos na mesma proporcionalidade 
da quantidade de indivíduos. Desse modo, observa-se uma incompatibilidade do capitalismo e do Estado 
com a justiça social e, portanto com o direito ao trabalho.  Como se sabe “a economia de mercado 
não visa à busca de equidade, de justiça social, porém à da eficiência, da produtividade e do lucro” 
(DELGADO, 2006, p. 586).  

4 DELGADO, Maurício Godinho. Direito do trabalho e inclusão social; o desafio brasileiro. In: GALUPPO, Marcelo 
Campos. O Brasil que queremos: Reflexões sobre o Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Ed. Puc. Minas, 2006.  
5 Se insere outros tipos de trabalhadores não-empregados (eventuais e autônomos como no caso no Brasil da categoria 
dos trabalhadores da economia solidaria ou dos empreendimentos sociais. 
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2 ARTESANATO FLOR DO PEQUI: UMA ECONOMIA SOCIAL E SOLIDARIA

A Flor do Pequi empreendimento solidário pode ser definido como atividade econômica 
gerida a partir do trabalho coletivo numa lógica de desenvolvimento comunitário. A dedicação do grupo 
está assentada na produção, comercialização e prestação de serviços de pinturas e bordados com vistas 
a gerar renda e valorização da cultura regional.  

O empreendimento localiza-se na Praça Dr. Chaves (Praça da Igreja Matriz), nº 18, Centro 
de Montes Claros. Era composto inicialmente por seis artesãs e atualmente funciona com três mulheres 
com idade entre 50 a 65 anos que trabalham para complemento da renda familiar e que estão diretamente 
envolvidas com as atividades de produção das peças artesanais. O empreendimento é referência para o 
artesanato local. Os produtos da Flor do Pequi são diversos tais como: lembranças de Montes Claros, 
panos de prato bordados, pinturas em tecido, camisetas, toalhas, bonecas, tapetes, roupas de algodão cru, 
entre outros.  

O grupo também oferece oficinas de bordados, tricô, macramê, pintura entre outras. Quanto 
ao preço das peças artesanais, na loja encontram-se produtos com preços de R$ 1,00, R$ 2,00 R$ 3,00 
podendo chegar até 480,00 (esse valor em específico trata-se de uma colcha bordada). Outro tipo de 
trabalho que o empreendimento Flor do Pequi desenvolve e o apoio aos artistas plásticos locais, ao expor 
os seus quadros com pinturas que retratam a cultura regional juntamente com o artesanato. Nesse caso, 
a exposição dos quadros na loja funcionam com base na consignação. 

O grupo existe há seis anos e surgiu da necessidade de se gerar renda e de valorizar um 
aprendizado que fora passada de geração em geração conforme diz uma entrevistada componente e uma 
das fundadoras do grupo: “isto foi uma coisa assim que eu costumo disser que artesanato está na origem 
da gente”. Abaixo, o empreendimento Flor do Pequi e uma das integrantes entrevistada. 

    
Figura 01: Loja Flor do Pequi.                     Figura 02: Loja Flor do Pequi.
Fonte: Arquivo pessoal, 2016.                     Fonte: Arquivo pessoal, 2016.

A sede a qual para a comercialização dos produtos funciona em casarão alugado. Quanto 
ao nome “Flor do Pequi6”, esse fora pensado levando se em consideração vários significados de acordo 
com a entrevistada, que sugeriu o nome escolhido após a apreciação de outros nomes pelos membros 
do grupo. Conta-se que depois de verificarem entre cinco a dez nomes sugeridos, um veio a mente da 
entrevistada que disse:“gente por que nos não colocamos flor do pequi, vocês já viram a flor do pequi? 
[...] Vocês têm que procurar e ver a delicadeza, é uma coisa estritamente  delicada, de uma árvore 

6  O pequi, fruto típico do Cerrado, tem nome científico de Caryicar brasiliense. No Cerrado costumam chama-lo tam-
bém de o ouro do cerrado pela sua forma amarelada, por ser um alimento com forte valor nutricional e por ser também grande 
fonte de renda das populações que no período de safra passam a colher o fruto para comercialização nos grandes centros e 
mercados locais. 
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extremamente forte. Desta flor delicada sai um fruto que e fonte de vida”. Ainda conta a entrevistada: 
“Não sei o que me deu não, não sou poeta foi o divino espírito santo que baixou então ficou este nome 
flor do pequi e depois apareceram outros nomes como flor do cerrado, flor de não sei o que mais”.

Ao que tudo indica o grupo que recebeu o nome Flor do Pequi porque se identifica ou se 
compara com o fruto existente nos cerrados que nasce de uma árvore (o pequizeiro) forte e resistente às 
condições climáticas do sertão norte mineiro. 

Conforme assinala Carneiro7 (2010), os pequizeiros habitam além dos cerrados e cerradões, 
as matas secas ao longo de todo o bioma8 do Cerrado e estão as margens do rio Araguaia e nas regiões 
gerais da Bahia, Goiás e Minas Gerais. Assim a artista plástica descreve com detalhes a flor do pequi 
como algo exuberante e belo e ao mesmo tempo exótico, delicada e frágil com cheiro peculiar e se 
soltam com um simples vento para bem longe do caule. 

Eis uma ilustração da flor de pequi (FIG. 3 e 4) que dera nome ao grupo de economia 
solidária de mulheres produtoras do artesanato de Montes Claros. 

 
Figuras: 03,04: Flor e fruto do pequi e Figura 05: Fruto do pequi. 
Foto: Elma Carneiro, PachelliJamaracu, LêdaNardelli,Roberto Okamura9.

Cumpre destacar que conforme assevera Carneiro (2010): “infelizmente, várias espécies nativas 
do Cerrado, entre elas e pequizeiro, estão sendo queimados em fornos clandestinos com o objetivo de 
produzir carvão para indústrias siderúrgicas da região”. 
A pesquisa mostrou que o grupo “Flor do Pequi” está antenado às questões ecológicas buscando uma 
conexão da economia solidária com as questões ambientais por meio do artesanato e cultura regional 
uma vez que o símbolo da flor utilizado pelo grupo é uma forma de valorização desse fruto que representa 
importante fonte de alimento e renda para as economias locais. 
          Abaixo a ilustração da marca da flor do pequi que identifica o grupo solidário mediante cartão de 
visita com o símbolo do fruto do cerrado norte mineiro. 
7 http://www.caliandradocerrado.com.br/2010/03/cerrado-flor-do-pequi.html. 

8 
9 http://www.caliandradocerrado.com.br/2010/03/cerrado-flor-do-pequi.html.
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Figura 6:  Cartão de visita - Flor do Pequi                          Figura 7:  Cartão de visita - Flor do Pequi               
Fonte: Arquivo pessoal, 2016.                                             Fonte: Arquivo pessoal, 2016.

O grupo Flor do Pequi procura inovar na sua forma de relacionar com o seu mercado 
consumidor. Assim procura com recursos próprios valorizar a reafirmar a sua marca mediante um cartão 
de visita contendo nome do empreendimento, endereço físico e eletrônico10, além de um breve texto que 
conta como surgiu a iniciativa solidária assim disposto: 

A Flor do pequi surgiu como iniciativa de amigas envolvidas com a Feira de Artesanato de Montes 
Claros. Sua ideia era proporcionar o acesso permanente aos produtos desta feira, permitindo 
que estas obras alcancem mais pessoas. Assim artesãs e artesãos locais puderam contar com 
um produto fixo para expor e negociar seus trabalhos. Hoje, a partir do apoio dos parceiros e 
implementando conhecimentos e estratégias da Economia Popular Solidária, não conseguimos 
um ponto de comercialização apenas, mas sim um espaço repleto de oportunidades e com as 
cores e formas de nossa região (grupo: Flor do Pequi).

Ao dispor de uma ferramenta (FIG. 6 e 7) de divulgação como a exemplificada, com 
tamanho requinte, o grupo solidário procura desenvolver “um dos atributos chaves do empreendorismo 
que é a inovação social” (Quintão e Parente, 2015, p. 57) mecanismo que faz a diferença nas ações que 
procura empreender. Como bem ressalta o texto acima citado, o grupo está focado no comercio local, 
mas com vistas as expandir as sua arte ligada à cultura regional a um número maior de pessoas. Assim, 
o empreendimento também está atento a tecnologia e possui além de e-mail uma página no facebook11 
onde divulga seus produtos e seus registros de participações em feiras e exposições afim de conquistar 
os consumidores, como mostra a FIG. 8. 

Artesanato FLOR Do PEQUI - Curtir esta página
 @artesanatoflordopequimontesclaros

10  aflordopequi@gmail.com
11  www.facebook.com/artesanatoflordopequimontesclaros/photos/
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Figura 8:  Exposição do artesanato Flor do Pequi no Centro Cultural de Montes Claros 
Fonte: Fecebook - @artesanatoflordopequimontesclaros, 2016.

O empreendimento Flor o Pequi luta como os recursos de que dispõe para a obtenção de 
renda. Ao fundo na FIG. 8, uma das mulheres integrantes do grupo numa exposição da arte do artesanato 
no Centro Cultural de Montes Claros em uma foto postada na página do fecebook. 

O empreendimento Flor do Pequi também participa dos espaços de feira da economia 
solidária, pois está ligado ao comércio justo e solidário. Desse modo, o cartaz (FIG. 9) em tela traduz o 
trabalho das mulheres envolvidas no artesanato. Assim, elas não tecem somente fios, mas tecem, bordam 
e pintam a cultura regional.  

]

Figura 9 e 10 : Integrante do grupo solidário Flor do Pequi participantes da Feira de Economia Popular Solidária na praça 
da Matriz  - Montes Claros, 13 a 14 de maio, 2016.
Fonte: Arquivo pessoal, 2016.

Conforme mostrou a pesquisa, o empreendimento Flor do Pequi participa de dois tipos de 
economia, uma solidária e coletiva que funciona com base na autogestão na sua forma de organização e 
a outra social, o segundo conjunto de economia que evidencia os espaços sociais das feiras e dos apoios 
das entidades ligadas à temática de economia solidária.                      

Nesse sentido, em Montes Claros, a mobilização de grupos de economia solidária se da 
mediante a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Estadual de Montes 
Claros (ITCP/UNIMONTES) com apoio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado 
(ARAÚJO, 2009) como mostram as figuras abaixo que destacam a Feira Regional da Economia Popular 
Solidária (FIG. 11, 12 e 13) da qual o empreendimento Flor do Pequi faz parte e a I Feira Solidária de 
Santo Antônio promovida pela Universidade Estadual de Montes Claros/departamento de economia sob 
a coordenação da Prof.ª Dra. Luciene Rodrigues (FIG.11 e 12).
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          Figuras:11, 12 e 13: Feira Regional da Economia Popular Solidária, Montes Claros, 
          13 a 14 de maio, 2016. Fonte: Arquivo pessoal, 2016.

Figura 14: Integrantes do grupo solidário Flor do Pequi na I Feira Solidária de Santo Antônio da UNIMONTES, Montes 
Claros, 17 de junho, 2016. Fonte: Arquivo pessoal, 2016.

 
Figura 15: Participantes da I Feira Solidária de Santo Antônio da UNIMONTES, Montes Claros, 17 de junho, 2016.  Fonte: 
Arquivo pessoal, 2016.
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De acordo Araújo e Ramos (2012), houve um crescimento dos empreendimentos solidários 
nas últimas décadas, em todo país, decorrente do aumento do desemprego das últimas décadas do século 
passado. Nesse cenário, Minas Gerais tem se destacado na economia solidária pela multiplicação de 
empreendimentos situados nas várias regiões (Noroeste, Vale Jequitinhonha, Central/Belo-Horizonte, 
Vale do Mucuri, Triângulo/Alto Paranaíba, Vale do Rio Doce, Belo-Horizonte, Oeste, Sul/Sudoeste e 
Zona da Mata e Norte de Minas.

Os dados do 2º mapeamento Nacional divulgado em 2013 da SENAES – Secretaria Nacional 
de Economia Solidária - mostram que no total no Brasil há cerca de 19.708 mil empreendimentos do 
solidário, sendo que destes, 1.188 encontram se localizados no Estado de Minas Gerais. Em Montes Claros 
foram mapeadas 44 atividades coletivas. Os dados também revelaram que dos 1.423.631 participantes 
dos empreendimentos solidários, 56, 4% são homens e 43,6% são mulheres. 

Esses números mostram a presença das mulheres na economia. Os indicadores do IBGE de 
2010 destacam que as mulheres chefiam 37,3% dos lares no Brasil, ou seja representa quase  a metade 
da força produtiva do país. Assim muito se fala em uma economia feminista que prioriza o bem estar de 
todas e de todos. 

Esse fato pode ser confirmado por uma das mulheres do grupo Flor do Pequi quando 
entrevistada disse que o artesanato para ela é um tipo de necessidade que vai além da renda gerada. 
Assim explica que mais que uma atividade que gera renda, é também um espaço de encontro onde por 
ali costumam passar pessoas conhecidas ou não, amigos, parentes que entram para comprar uma peça e 
acabam se rendendo a uma conversa ou como dizem a um “dedo de prosa”. 

Conforme assinala a entrevistada, “eu estou conversando com a mulher que entrou e comprou 
um negócio e falou,‘oh gente até logo eu sou de Taiobeiras-MG’ e eu olhei para Ela e Ela nunca veio 
aqui, então assim a pessoa se sentiu bem.  Para você chegar em um lugar e sentar é por que ali esta te 
ofertado alguma coisa. Isto aqui virou foi terapia”. 

Assim como explica a entrevistada, o artesanato passa a ser além de um trabalho de resgate 
da cultura local, resgata também a alto estima. Como explica, “sou muito de toque, muito de pegar, muito 
de abraçar e volta e meia e sem querer eu chegava nela e dava um abraço”.

Conforme mostrou a pesquisa, o empreendimento Flor do Pequi participa de dois tipos de 
economia, uma solidária e coletiva que funciona com base na autogestão na sua forma de organização e 
a outra social, o segundo conjunto de economia que evidencia os espaços sociais das feiras e dos apoios 
das entidades ligadas à temática de economia solidária. Tais entidades também podem integrar o campo 
da economia social que segundo Estivill (2003) e Mõntano (2002) intervém na questão social ao lado 
do poder público. 

Conforme assinala Godoy (2011), uma das esferas da reprodução social mais presentes nas 
reivindicações populares, hoje, é a do trabalho. Assim expõe: 

Uma análise mais imediata mostra a urgência das questões que afetam a ação do homem na 
sua atividade laboral. Índices de desemprego, relações precárias ou escravização do trabalho, 
subemprego e emprego formal são alguns dos temas de destaque nos períodos de crises 
econômicas para o ajuste das diretrizes do capital. Se a reprodução social é comprometida pelas 
restrições impostas pela adequação ás novas regras do capital, o espaço social, como dimensão 
mais material da realidade social também expressa às consequências e as condições para a vida 
coletiva (GODOY, 2011, p.115).

Em Montes Claros, a mobilização de grupos de economia solidária se da mediante a 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Estadual de Montes Claros (ITCP/
UNIMONTES) e pela Secretária de Políticas Sociais do Município com apoio da Secretaria do Estado 
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de Minas Gerais (ARAÚJO, 2009). 
Nos estudos de Godoy (2011) está assinalado que a economia solidária não pode ser 

conceituada como um movimento homogêneo, sendo envolvida por diversos movimentos e atores que 
a configuram como um campo plural12, sobre o qual se relaciona um amplo espectro de demandas e 
espaços estruturais. Por isto, “os trabalhadores necessitam primordialmente, de apoio do Estado para 
iniciar e manter os empreendimentos” (GODOY, 2011, p.115).

Conforme apontou a pesquisa, os espaços das feiras são importantes para o grupo porque possibilita 
dar visibilidade as atividades e aumento de renda. Contudo conforme a entrevistada, atualmente não há 
uma rentabilidade e o que se obtém com as vendas passa a ser prioridade para pagamento de despesas 
com aluguel, contas de água e luz do empreendimento. 

A entrevistada também apontou a concorrência do artesanato com o comércio tradicional, dos 
produtos de R$ 1,99 que são produzidos em série e com baixo custo.  Assim conta que no artesanato 
Flor do Pequi, um pano de prato bordado à mão com crochê está em concorrência com um pano de prato 
bordado na máquina que já sai pronto, com maior rapidez. Como destacado pela entrevistada: Pano feito 
com bordado na maquina fica muito mais barato, então a competição fica desigual. Mas mesmo assim, 
agente não deixa de vender, o pessoal que conhece e que valoriza o artesanato não deixa de comprar. 

Nota se que apesar da resistência do artesanato Flor do Pequi com o mercado capitalista, não há 
uma sustentabilidade econômica no empreendimento, por mais que recebam apoio como assessoria e 
capacitação da incubadora e participação em feiras, faz se mister um  apoio maior por parte do Estado 
para fomentar a economia solidária nos municípios garantido assim o direito ao trabalho de modo a 
assegurar as suas demandas mais evidentes. 

Como ressalta Godoy (2011, p. 123), “a vontade política dos governantes pode influenciar a 
expansão e a consolidação das atividades da economia solidária em seus territórios”. Haesbaert (2006, 
p.20), também destaca a importância do território para a sedimentação das relações sociais. Nesse 
raciocínio “o aspecto territorial é de suma importância para o desenvolvimento local e econômico de 
grupos e comunidades”.

Como titular da SENAES, Singer reconhece que o apoio de governos regionais e locais as 
iniciativas de Economia Solidária vem se registrando em vários países, e no Brasil isso se verifica, ainda 
que em medida modesta. Em Minas Gerais, por exemplo, cabe destacar a aprovação da Lei Estadual 
de nº 15.028, de 19/01/2004, que institui a política estadual de fomento à Economia Popular Solidária 
no Estado de Minas Gerais. A história da Economia Solidária em Minas Gerais destaca-se a partir 
de 1995/96, com a estruturação do fórum de entidades de geração de trabalho e renda, envolvendo 
entidades da sociedade civil como ONGs, movimentos, grupos de produção e outros. Nesse sentido, o 
Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária em 2002 resultou da mobilização de grupos de estudo, 
encontros, cursos, oficinas, intercâmbios, políticas de desenvolvimento socioeconômicas, projeto de lei, 
feiras estaduais de reforma agrária, banco do povo, programas de geração de trabalho e renda, feira de 
artesanato e outras. (ARAUJO, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As práticas do grupo pesquisado Flor do Pequi fazem parte dos processos de uma economia 
social e solidária que contribuem para o desenvolvimento local sustentável e valorizam uma gestão e 
propriedade coletivas. Foi possível identificar que a experiência analisada faz jus ao nome, uma flor 
que dá origem ao fruto mais cobiçado do Cerrado, o pequi advindo de uma árvore forte e resistente às 
condições climáticas próprias do bioma brasileiro. Assim como a fortaleza do pequi, o empreendimento 
solidário investigado mostrou a sua força nos grandes desafios enfrentados para a concretização de suas 
12  Faz parte desse campo da economia solidária, os Bancos Comunitários, também presentes no Norte de Minas e 
em Montes Claros. Vide (ARAÚJO, 2009) e (ARAÚJO, SOUZA e RODRIGUES, 2015).
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práticas que não se resumem apenas no âmbito comercial, mas se desdobram para outras dimensões tais 
como a social, ecológica e cultural. 

A Flor do Pequi empreendimento articula diversas estratégias para sobreviver dentro de uma 
economia que desde os séculos passados procurou abolir as atividades de artesanato da cultura popular 
inserindo assim a maquinofatura no processo produtivo capitalista valorizando acima de tudo a produção 
em série e a acumulação a todo custo.

Oriundo de uma economia que tradicionalmente valorizava a produção familiar possuidora 
dos meios de produção, o grupo Flor do Pequi em um contexto do século XXI, empreende ações a fim de 
resgatar a cultura local. Assim valoriza na sua fabricação manual, o acabamento de cada peça inventada 
coletivamente em uma era das resistências e de reconstrução de uma nova ordem social capaz de ser 
recriada por outros princípios e condutas contrários aos da velha ordem capitalista dominante. 

Diante do exposto, o modelo de produção com matriz capitalista não é o único existente 
capaz de gerar desenvolvimento. As experiências de economia social e solidária, como a Flor de Pequi 
mostra que outra ordem social e econômica é possível.  Nas atividades coletivas, a centralidade está em 
outro plano que não o da acumulação e o do lucro. 

Em outro âmbito, a pesquisa também constatou que o empreendimento analisado recebe 
algum apoio de entidades gestoras tais com a ITCP - Incubadora da Universidade Estadual de Montes 
Claros. Assim, as feiras contribuem para as atividades do grupo quando na comercialização de seus 
produtos, contudo, o empreendimento precisa alavancar suas atividades de produção, comércio e gestão, 
precisando assim de maiores investimentos quanto ao crédito, assessoria técnico   contábil que oriente no 
seu controle interno, planos de negócio, fluxo de caixa, demonstração de resultado, controle de estoque, 
estabelecimento de metas, perspectivas de ampliação, dentre outras abordagens de cunho empresarial. 

Diante disto, cabe a SENAES, reformular as suas políticas para o setor da economia solidária 
a fim de se adequar melhor ao quadro encontrado. Desse modo, o poder público deve ser capaz de 
propor respostas aos problemas locais territoriais encontrados garantindo assim o direito ao trabalho 
com equidade a todos e a todas inseridos na economia popular, na economia social e solidária. Ao 
proceder dessa maneira, estará potencializando o desenvolvimento local, sustentável e solidário.
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