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Resumo:
Os objetivos desta da pesquisa foram identificar, mapear e caracterizar os atores e as
relações sociais que conformam e sustentam a economia solidária da Zona Sul de São Paulo.
Os atores sociais em questão são cooperativas e associações de trabalhadores, caracterizadas
aqui como Empreendimentos Solidários por serem, ao mesmo tempo, empreendimentos
econômicos e agrupamentos solidários de trabalhadores/as. As relações sociais em questão,
aqui designadas como Relações Solidárias, são aquelas que se configuram a partir dos
empreendimentos solidários, das organizações sociais que os apoiam, bem como das
empresas privadas e entes públicos com quem mantém relações geradoras de vínculos
duradouros. Para alcançar os objetivos da pesquisa foram combinados três métodos
participativos (pesquisa-ação participante, cartografia participativa e análise de redes sociais)
para desenvolver um método de mapeamento participativo que fosse capaz de encontrar e
situar nano-empreendimentos e relações sociais. A aplicação do método possibilitou que os
participantes das treze “oficinas de mapeamento” realizadas rememorassem, caracterizassem
e localizassem no mapa 150 empreendimentos solidários atuantes na região. A transposição
das informações dos mapas para uma plataforma de Análise de Redes Sociais (ARS),
utilizando um software específico (Lynks), possibilitou identificar a presença de 229 relações
solidárias, assim como de 20 organizações que atuam como conectores sociais no território.
Por fim, foi realizada uma “oficina de problematização” que possibilitou a interpretação
coletiva dos resultados do mapeamento e da ARS, construindo conhecimento acerca de como
as pessoas, organizações e empreendimentos se articulam em um mesmo território, como
conformam redes de relações sociais perenes (relações solidárias), como organizam tanto
atividades econômicas em rede (cadeias produtivas) quanto ações políticas em rede
(movimentos reivindicatórios) e como promovem que algumas práticas sociais se difundam
pelo território.

Palavras-chave:
Economia Solidária, Ação Pública, Pesquisa Ação Participante, Análise de Redes Sociais,
M’Boi Mirim.
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Sobre a construção de outra economia
Nas últimas duas décadas, por toda a América Latina, foi constante o
desenvolvimento de iniciativas de geração de trabalho e renda por meio da constituição de
empreendimentos organizados e administrados pelos trabalhadores para enfrentar as mazelas
do mundo do trabalho, tal como o desemprego e o trabalho precário, ou ainda para
possibilitar a inserção sócio-laboral de egressos do sistema prisional e de usuários de
serviços de saúde mental.
Versaremos aqui, pois, sobre essa que é, nos termos de Andre Ricardo de Souza
(Souza, 2011), uma “reação popular ao desemprego” realizada por trabalhadores unidos em
grupos e empreendimentos com objetivo de participarem coletivamente da economia,
fenômeno que vem sendo designado como economia solidária.
A reação por meio do trabalho associativo, contudo, foi parte integrante de um
contexto de precarização geral do trabalho caracterizado por “um grau crescente de
deterioração das condições de trabalho, com o crescimento vertiginoso do trabalho
temporário, por tempo determinado, sem renda fixa, em tempo parcial, enfim, os milhares de
bicos que se espalharam pelo país” (Mattoso, 1999, p.9) e é, portanto, portadora das
contradições próprias desta situação (Leite, 2009). Ou seja, se o desemprego em massa foi
fonte do esvaziamento do poder de barganha dos sindicatos, por outro lado (e numa escala
bem menor), foi também fonte de solidariedade econômica (Leite, 2009), necessária para a
conquista, pela via autônoma e coletiva, do direito ao trabalho (Andrada, 2013).
Designadas como Empreendimentos Econômicos Solidários (Gaiger, 2009), essas
iniciativas se fizeram presentes em todos os setores e segmentos da economia e se tornaram
efetivos

instrumentos

de

auto-organização

dos

trabalhadores

para

confrontar-se

coletivamente com as piores mazelas do mundo do trabalho, em diversos países da América
Latina (Coraggio, 2007).
Embora a modalidade majoritária de auto-organização dos trabalhadores seja sua
reunião em grupos informais visando a realização das mais diversas atividades, conforme
demonstra mapeamento da SENAES (SENAES, 2013) analisado por Gaiger (Gaiger, 2014),
também frequentemente tais trabalhadores constituem associações, cooperativas ou mesmo
empresas limitadas como modalidades de empreendimentos autogeridos.
Aqueles grupos que se formalizam frequentemente o fazem por exigência externa,
seja por motivos comerciais (para poderem emitir nota fiscal ou alugar instalações, máquinas
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e equipamentos), pelo estímulo de apoiadores (para receberem doações e apoios diversos) ou
pela exigência de agentes públicos (para serem incluídos como beneficiários de políticas
públicas). Essa motivação exógena também é fonte de outra miríade de contradições.
Contudo, tais trabalhadores que se juntaram buscando resistir ao desemprego, logo
descobriram que se solidarizando com outros trabalhadores em situação semelhante, além de
trabalhar, podiam também atuar social e politicamente, reivindicando e propondo ações e
políticas públicas (Andrada, 2013). Surge assim, paulatinamente, um movimento daqueles
trabalhadores antes desempregados e desde então unidos e trabalhando, não mais sob o
regime empregatício, mas sob o regime de trabalho associado.
Esse movimento foi denominado de Economia Solidária após a utilização e
divulgação, por Paul Singer, deste termo no texto “Economia Solidária: geração de renda e
alternativa ao liberalismo” (Singer, 1998, pp.126-139). Logo o termo passou a ser utilizado
nas universidades, nos sindicatos (ADS, 2000a, 2000b; Guimarães, 2000) e também pelos
trabalhadores associados.
Após um período de debates e redefinições (dentro do próprio campo social) quanto à
consistência conceitual e política dos termos cooperativismo alternativo, autogestão,
economia social, economia popular etc., foi a designação Economia Solidária que ganhou
força e legitimidade nacional. Um marco decisivo para isto foi o Fórum Social Mundial de
2001, quando foram realizadas feiras e várias plenárias sobre o tema (Souza, 2003).
O movimento nascente logo organizaria o Fórum Brasileiro de Economia Solidária e
reivindicaria, com sucesso, a instituição da Secretaria Nacional de Economia Solidária,
situada no Ministério do Trabalho e Emprego desde sua criação, em 2003 (Singer, 2006;
Souza, 2011).
Portanto, talvez possamos dizer que a Economia Solidária surgiu como uma ideiaforça capaz de atrair a atenção de uma ampla gama de empreendimentos nos quais já havia
autogestão e trabalho associado, rapidamente se tornou um movimento social e político de
trabalhadores e empreendimentos para, lentamente, tentar a materializar outra economia.
Contudo, entre o aparecimento de um movimento social autointitulado Economia
Solidária e a existência efetiva de outra economia, de fato solidária, havia uma grande
lacuna que constituía, desde a origem do movimento, uma preocupação tanto de
trabalhadores quanto dos idealizadores. Naquela época já estava claro que a criação de
grupos, associações e cooperativas de trabalhadores em regime de autogestão não criava
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automaticamente uma economia solidária, mas sim a base produtiva e empresarial necessária
para seu desenvolvimento (Gaiger, 2000; Singer, 2000). Também naquele momento já estava
evidente o caminho para a solução dessa lacuna, tal como foi apontado por Paul Singer,
ainda em 1998:
A economia solidária não é uma panacéia. Ela é um projeto de
organização socioeconômica por princípios opostos ao do
laissez-faire: em lugar da concorrência, a cooperação; em lugar
da seleção darwiniana pelos mecanismos de mercado, a
limitação destes mecanismos pela estruturação de relações
econômicas solidárias entre produtores e consumidores.
(Singer, 1998, p.9 - grifos nossos)
Um pequeno exemplo da consciência precoce desta necessidade de estruturar
relações econômicas solidárias foi a publicação pela Agência de Desenvolvimento Solidário
de “A comercialização na Economia Solidária”, no ano 2002. Ali houve um esforço de
sistematizar propostas de estruturação de redes, cadeias, arranjos ou complexos cooperativos
a partir de empreendimentos econômicos solidários preexistentes situados em vários
segmentos, tais como na agricultura familiar, no ramo têxtil, e na coleta de resíduos sólidos
urbanos (ADS, 2002).
Desde então a lacuna entre o “projeto de organização socioeconômica” (Singer, 1998,
p.9) e a constituição de uma economia solidária, propriamente dita, vem sendo preenchida
com a proposição e efetivação de ações de intercooperação. Citamos aqui alguns exemplos:
cooperação entre os empreendimentos de trabalhadores (compras e vendas coletivas,
assistência técnica recíproca, criação de redes de cooperação, arranjos e cadeias produtivas
etc.); cooperação entre empreendimentos e consumidores (feiras solidárias, redes de
consumo, criação de pontos de venda coletiva etc.) e; cooperação entre empreendimentos e
organizações ou entes estatais (compra de produtos para eventos, programas de compras
diretas solidárias, merenda escolar etc.).
Exemplos concretos de iniciativas nesta direção foram apresentados em uma
compilação de experiências de economia solidária intitulada “Novos paradigmas de
produção e consumo: experiências inovadoras” (Morais e Borges, 2010). Se no ano 2002, no
texto da ADS havia um menu de promessas, no texto de Morais e Borges, em 2010 (apenas
oito anos depois) já foram sistematizadas e apresentadas doze experiências concretas. Entre
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elas a Justa Trama, que é um caso importante também por demonstrar que trabalho e política
são indissociáveis no contexto da autogestão. Cris Andrada e Leny Sato, em uma pesquisa
empírica conduzida no âmbito da Psicologia Social do Trabalho acerca da Justa Trama,
afirmam que:
A rede revelou-se dialeticamente como organização de
trabalho, cujo fim é gerar renda, e como organização política,
de resistência ao modo de produção capitalista. Concluiu-se
ainda que a política, no cotidiano da autogestão da rede, pode
ser entendida como trabalho. E o trabalho, por sua vez, pode ser
tomado como objeto da prática política dos trabalhadores.
(Andrada & Sato, 2014, p.3)
Assim como a Justa Trama, pesquisas empíricas detidas sobre outras “experiências
inovadoras” demonstram que, quando de fato tais “relações econômicas solidárias” (Singer,
1998, p.9) existem e se mantém entre trabalhadores, empreendimentos e consumidores, elas
são acompanhadas por uma gama de outros tipos de relações sociais (comunitárias, sindicais,
políticas etc.) que não apenas as sustentam como são, frequentemente, indissociáveis das
relações propriamente econômicas (produtivas, comerciais, financeiras etc.). Ou seja, dentro
do movimento social designado como economia solidária há uma grande diversidade de
relações sociais vinculantes (Gaiger, 2008, p. 11) que transcendem a dimensão estritamente
econômica por serem, ao mesmo tempo, também relações sociais e políticas. Segundo Luis
Inácio Gaiger, este argumento
(...) apoia-se em pesquisas empíricas que demonstram a
tendência da economia solidária a desenvolver relações
portadoras de vínculos sociais, a partir dos quais se entrelaçam
indissociavelmente a vida econômica e a vida social. Os valores
emanados em tais experiências conduzem à ampliação da
reciprocidade social e a envolvimentos na esfera pública,
convertendo

a

economia solidária em

agente político

impulsionador de novos espaços de deliberação política (...)
(Gaiger, 2008, p.11 - grifos nossos).
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Materializadas em relações de cooperação entre trabalhadores, empreendimentos e
consumidores, é o estabelecimento e a prática cotidiana destas relações econômicas
solidárias (Singer, 1998, p.9) que torna real a economia solidária.
Como em qualquer cotidianidade, a dos trabalhadores da economia solidária também
constitui um campo de sociabilidade em que ações e significações recíprocas, mutuamente
compartilhadas e em contínua interação, produzem subjetividade (Veronese, 2009),
identidade (Esteves, 2013b), cultura (Oliveira, 2006) etc. Esta proposição poderia ser frágil
se tais relações sociais ocorressem apenas nos espaços de cada empreendimento. Contudo,
elas também ocorrem numa área de influência proximal destes empreendimentos, como
demonstram várias investigações realizadas. Esta área de influência inclui a família dos
membros integrantes, (Oliveira, 2006; Esteves, 2013a), os bairros e mesmo as cidades onde
estão localizados (Andrada, 2013) além de outras relações que, embora geograficamente
distantes, são política e simbolicamente próximas, como é o caso das redes de cooperação
(Andrada & Sato, 2014).
Partindo do estudo de Paulo de S. Oliveira (2006), temos conhecimento de que as
relações solidárias também podem ser entendidas como relações de convívio, colaboração e
cooperação que ocorrem no interior dos empreendimentos (cooperação), entre os
empreendimentos (intercooperação) e também na área de influência dos trabalhadores dos
empreendimentos. Compreendemos também que tais relações produzem uma cultura
solidária (Oliveira, 2006) marcada por reciprocidade e ajuda mútua, em suma, pelo
compartilhamento das vidas. Sabemos, enfim, que estas relações deixam marcas profundas
naqueles que as vivem pois, se “(...) uma cultura solidária supõe a prática de interações
sociais igualmente solidárias – que são o oposto das interações competitivas (...)” (Oliveira,
2006, p. 33 - grifos nossos), então estas interações, “ao mesmo tempo, edificam as bases de
uma nova convivência com o outro, com influências recíprocas, fazendo-os sujeitos criadores
de modos de ser, de agir e de pensar culturalmente solidários” (Oliveira, 2006, orelha).
Conhecer a dimensão e o colorido das relações solidárias mantidas entre
trabalhadores e entre empreendimentos parece, a nosso ver, ser uma categoria-chave para a
compreensão tanto do processo de construção e consolidação da economia solidária, quanto
de seus impactos em termos políticos, sociais e culturais.
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Sobre a Zona Sul da Cidade de São Paulo
Terra de São Paulo, lugar de santos e demônios, de amores e desamores, de vida e de morte.
Lugar onde muitas Severinas, Diadorins, Miguilins de distintos lugares, resistiram e
construíram suas histórias. Índios, negros, bandeirantes, migrantes fizeram dessa terra sua
luta e seu lar. (Iglesias et al., 2016, p.22).
O território abrangido nessa pesquisa compreende cinco distritos da Zona Sul do
Município de São Paulo, o Capão Redondo, o Campo Limpo, o Jardim Ângela, o Jardim São
Luís e a Vila Andrade, que têm em comum uma história e uma dinâmica socioeconômica.
Tais distritos surgiram da reconfiguração de uma ampla região rural que se tornou opção de
moradia popular entre os anos 1960 e 1970 justamente ao acompanharem o ciclo de
expansão industrial do distrito de Santo Amaro (também na Zona Sul do município),
recebendo uma forte onda migratória de trabalhadores e trabalhadoras advindos de outras
regiões do país e do estado.
A ocupação desta parte da Zona Sul para fins de moradia, que começou às margens
da Represa Guarapiranga e do Rio Pinheiros, continuou nas direções sul, oeste e norte,
integrando-se à oeste com o município do Embu da Artes e a norte com os bairros do
Morumbi, da Vila Sônia e ao município do Taboão da Serra. Atualmente a expansão segue
na direção do extremo sul da capital, no sentido dos distritos de Parelheiros e Marsilac.
Segundo dados do Censo de 2010, os quatro distritos juntos são habitados por mais de
1,1 milhão de pessoas, o que corresponde a aproximadamente 10% da população do
Município de São Paulo, como pode ser observado na tabela abaixo:
Distritos

Área

População (censo de

Densidade

2010)

Demográfica

Jardim Ângela

37,40 km²

295.434 pessoas

7.899 Hab./km²

Jardim São Luís

24,70 km²

267.871 pessoas

10.845 Hab./km²

Campo Limpo

12,80 km²

211.361 pessoas

16.513 Hab./km²

Capão Redondo

13,60 km²

268.729 pessoas

19.759 Hab./km²

Vila Andrade

10,30 km²

127.015 pessoas

12.332 Hab./km²

Os 4 distritos juntos

98,8 km²

1.170.410 pessoas

11.846 Hab./km²

Município

1.509 km²

11.253.523 pessoas

7.457 Hab./km²

de

São

Paulo
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O fluxo migratório transformou uma área que até os anos 1950 teve vocação
principalmente agrícola e também de lazer, sobretudo às margens da Represa Guarapiranga.
Tal vocação, contudo, entrou em conflito com a crescente expansão populacional, como
explica Mary Jane Spink, a:
reconfiguração da região decorre das primeiras legislações de
proteção dos mananciais, aprovadas na década de 1970 e que
vão colocar em contraposição a política ambiental de
preservação dos mananciais e o processo de expansão urbana.
As

legislações

iniciais

eram

muito

restritivas

e

não

conseguiram reter a expansão urbana [justamente] por não
estimular formas de ocupação compatíveis com a preservação
ambiental. Assim, os proprietários de grandes glebas (...)
entregaram suas propriedades a loteadores clandestinos,
iniciando um comércio ilegal de terras dentro das áreas
protegidas, parcelados em lotes mínimos. Aliado a isso, a falta
de políticas de habitação, para a população de baixa renda,
propiciou o deslocamento de grandes contingentes de
população para essas áreas. (Spink, MJP, 2014, p.3745 –
interpolação nossa).
As leis muito restritivas de proteção ambiental também dificultaram, por muitos anos,
a regularização fundiária das construções, induzindo não somente aos “lotes mínimos”, mas
também autoconstrução de edificações com fins de moradia, de comércio de bairro e até
mesmo de ruas, passagens, escadarias, valetas, canais etc. A dinâmica dessa região parece
seguir a de outras periferias brasileiras, já que:
A literatura sobre a questão urbana no Brasil indica que a
expansão das áreas periféricas está relacionada à procura por
habitação em áreas com baixo preço da terra, provocando um
aumento das ocupações precárias, como favelas e loteamentos
irregulares, em áreas sem infraestrutura e expostas a risco e à
degradação ambiental (Borelli, 2012, p. 63).
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Tal dinâmica de expansão das periferias é geralmente compreendida produto de uma
ordem social excludente e, por sua vez, torna-se produtora de mais exclusão, pois,
considerando que:
Os moradores das favelas e dos loteamentos clandestinos
constituem a maioria da população paulistana (...), é a
ilegalidade ou clandestinidade em face de um ordenamento
jurídico-institucional que, desconhecendo a realidade social
desta maioria, nega o acesso aos benefícios urbanos básicos.
Configura, deste modo, um processo socioeconômico e político
que gera uma concepção de ordem excludente, decretando, com
isso, uma condição de subcidadania. (Borelli, 2012, p. 68)
Contudo, essa dinâmica de expansão periférica também pode ser entendida como
sinal de autonomia popular ou, ao menos, de resistência às forças desta “ordem excludente”,
visto que ali, à margem da regularidade e de legalidade, e de posse tão somente de parcos
recursos e de suas mãos, uma população pobre e trabalhadora (auto)construiu uma outra São
Paulo. A ocupação não trouxe pessoas abstratas, números transportados passivamente para
um destino precário. A ocupação trouxe pessoas reais com necessidades concretas e
reivindicações. E pessoas sempre produzem ações de caráter social, político e cultural.
O direito à moradia digna logo tornou-se a primeira grande luta social da região.
Regularização fundiária, saneamento básico, calçamento das vias acompanharam a primeira
onda, seguidas das lutas pela instalação dos equipamentos públicos na região, sobretudo
escolas, creches e postos de saúde. Tais lutas continuam nos dias de hoje, somando-se às
demandas por melhorias na mobilidade urbana, por segurança pública e por trabalho e
emprego.
O direito ao trabalho apareceu como reivindicação, junto com a assistência social,
apenas a partir dos anos 1990, provavelmente devido à crise do emprego que afetou toda a
América Latina à época. Com o desemprego veio o crime e a violência urbana num nível
que, em 1994, tornou o Capão Redondo conhecido como o bairro mais violento de uma das
cidades mais violentas do mundo, São Paulo (Feiguin & Lima, 1995). O medo e a
insegurança instauraram-se e perduraram anos nessa e em outras periferias da cidade,
contudo, não se pode atribuir toda a responsabilidade por estes sentimentos ao crime:
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Ele somente os potencializa, pois outros fenômenos típicos da
vida na metrópole – incerteza quanto ao futuro, crescimento
desordenado das cidades, má distribuição dos equipamentos
urbanos e de recursos de infra-estrutura – colaboram para
incuti-los entre as populações das principais cidades do país e
do mundo. (Feiguin & Lima, 1995, p. 73)
Mas houve reações ao medo. Lá e em outras periferias, surgiram muitas iniciativas
autônomas para atrair a juventude para arte, o lazer, o esporte etc. A ação cultural contra a
violência se fortaleceu, se tornou permanente e, atualmente, se foca contra o genocídio da
juventude preta, pobre e indígena, que em grande parte é praticada pelas “forças de
segurança” (Borges, 2015).
As iniciativas têm em comum a presença de educadores populares que promovem
grupos de jovens em todo o espectro da manifestação cultural. Os grupos de maracatu,
samba, capoeira, os sarais em que a poesia e a literatura produzem reflexão social e política,
contribuindo e encontrando expressão no grafite, no hip-hop, no rap e de volta para o texto,
para a produção de notícias, para o jornalismo autônomo da periferia. Em cerca de 20 anos a
região tornou-se um celeiro de produção cultural alternativa, recuperando a cultura ancestral,
de matriz africana e indígena e, por consequência, valorizando a imagem que essa população
tem de si própria.
Gabriela Iglesias e Rafael Mesquita (2016), ao viverem o cotidiano da cultura popular
periférica da Zona Sul de São Paulo, afirmam que a arte, a culinária, a música, a moda, o
artesanato, a poesia, a literatura etc. são apenas modos, simbólicos e concretos, de uma
mesma manifestação cultural que produz e compõe a identidade local.
O poder de criar sobre absolutamente tudo ao nosso redor é o
que nos move, e assim mudamos, criamos e recriamos nossa
cultura. No fazer é que se diz o que se pensa e o que se pode
fazer com o que se diz. (...) Nesta perspectiva estamos para
além de uma visão materialista de cultura, a entendemos como
uma produção identitária do ser humano, como um modo de
vida que valorizamos. Somos consumidores e produtores de
cultura em distintos âmbitos da vida, todos os dias. (Iglesias,
G.; Mesquita, R., 2016, p.92)
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Culturalmente construída a capacidade autóctone de atuação, surgiram grupos produtivos em
muitas atividades. Há atualmente na região empreendimentos solidários atuantes em diversos
segmentos (agricultura, coleta, reciclagem, artesanato, confecção, manufatura, serviços,
educação, comércio, finanças, turismo, cultura etc.), o que torna a região interessante para a
realização de pesquisas e de intervenções na interface entre políticas públicas, cultura
popular, economia solidária e desenvolvimento local.
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Objetivos
O objetivo geral dessa pesquisa foi identificar, mapear e caracterizar as relações
solidárias mantidas entre pessoas, coletivos, organizações sociais e empreendimentos que
compõem a Economia Solidária da Zona Sul da cidade de São Paulo, o que ocorreu em
parceria com organizações sociais e empreendimentos solidários da região, em especial com
o Banco Comunitário União Sampaio, que é uma iniciativa da União Popular de Mulheres do
Campo Limpo.
Quanto aos objetivos específicos da pesquisa, foram: levantar os atores sociais
(coletivos, empreendimentos, organizações sociais, agentes públicos etc.) que tem afinidade
ou identidade com o movimento da Economia Solidária e são presentes e atuantes na região,
bem como convidá-los a participar ativamente da pesquisa; e mapear (com a ajuda
intencional dos atores sociais identificados), suas redes de relacionamentos que, juntas às dos
demais atores, configuram e tecem a Economia Solidária da Zona Sul de São Paulo.
Um objetivo aplicado da pesquisa foi o de promover a construção coletiva e a
visualização do mapa das relações solidárias por parte dos trabalhadores dos
empreendimentos mapeados, o que poderá possibilitar a ideação e desenvolvimento de novas
ações coletivas e a reivindicação de políticas públicas, fortalecendo o movimento na região.
Esta aplicação da pesquisa poderá continuar, num futuro breve, com a construção (em
parceria com os atores sociais) de propostas de ações coletivas e de políticas públicas que
contribuam para desenvolvimento do território (Zona Sul), baseadas na dinamização dos
potenciais identificados na análise das redes de relacionamento.
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Marco metodológico
A escolha por um determinado marco metodológico implica sempre em um
determinado fazer científico. Assumindo que as pesquisas em ciências sociais são também
relações e práticas sociais estabelecidas entre pesquisadores e grupos de pessoas sobre os
quais recaem seus interesses (Spink, 2008) e, por fim, realizando um compromisso ético em
prol dos trabalhadores da economia solidária, então elegemos a pesquisa participante como
marco metodológico desta proposta.
A adoção de um método participativo, em que a construção do conhecimento
acontece desde a perspectiva dos trabalhadores e em parceria com eles (Brandão, 1984; FalsBorda, 1985), implicou tanto no reconhecimento do conhecimento prático (autóctone e
tácito) dos trabalhadores sobre a sua realidade sócio-laboral, quanto na legitimação da
capacidade que os trabalhadores têm para pesquisarem sua própria realidade em parceria
com pesquisadores profissionais (Freire, 1999).
Sob o marco participativo do processo de pesquisa, os participantes de
empreendimentos e organizações sociais locais foram compreendidos como copesquisadores, parceiros do pesquisador profissional (sendo ambos sujeitos da pesquisa),
disponibilizando seu conhecimento sobre a região para evidenciar as relações solidárias ali
presentes (objeto da pesquisa). Pudemos então conhecer as relações solidárias desde a
perspectiva dos trabalhadores da economia solidária, com o apoio intencional e a
participação deles na pesquisa.
A pesquisa caracterizou-se, portanto, como uma pesquisa qualitativa em ciências
sociais, com desenho participativo da relação sujeito-objeto e desenho aplicado da relação
entre pesquisa, intervenção e produção de conhecimento. Para sua consecução utilizamos a
combinação de dois métodos qualitativos, a Observação Participante, caracterizado aqui
como o convívio no cotidiano dos atores sociais, e a Pesquisa Ação Participante,
possibilitada pelas “oficinas de mapeamento” e pela “oficina de problematização”, em que
houve, simultaneamente, a confecção de produtos e a construção de conhecimentos.
Os produtos foram os mapas das relações de cada local visitado e também a “plataforma de
intercâmbio” de conhecimento sobre a região, o Blog. O conhecimento foi formalizado nos
mapas das relações de cada local e também emergiu do diálogo sobre a análise da rede
social, realizada coletivamente na “oficina de problematização”, momento em que os
próprios trabalhadores envolvidos produziram e negociaram os significados sobre sua rede.
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Percurso e resultados
A pesquisa foi se estruturando durante seu percurso. Contudo, olhando para ela em
retrospectiva podemos identificar e caracterizar momentos da pesquisa, cada um com seus
resultados:
1) Negociação da Pesquisa
Os trabalhos começaram com a busca dos possíveis parceiros para sua realização. A
princípio entramos em contato com militantes do movimento da economia solidária que, sem
muita dificuldade, nomearam alguns possíveis parceiros. Entre as três pessoas consultadas
duas são integrantes do Núcleo de Economia Solidária da Universidade de São Paulo
(NESOL-USP) e a terceira é gestora da Incubadora de Projetos da Prefeitura do Município
de São Paulo.
Perguntadas sobre qual organização social e/ou empreendimento solidário da Zona
Sul poderia ser parceiro na pesquisa, a resposta foi unânime, deveríamos procurar a União
Popular de Mulheres do Campo Limpo e seu Banco Comunitário União Sampaio, o que de
fato ocorreu.
Na UPM primeiro tivemos contato com a atuação do Banco União Sampaio e, em
seguida, da própria UPM. Foram muitas visitas e conversas de conhecimento recíproco,
apresentação da proposta, de reflexão conjunta sobre as possibilidades de atuação e, passada
essa fase, também de desenho coletivo da proposta. Essa etapa de apresentação mútua,
negociação e elaboração coletiva durou 3 meses (setembro a novembro de 2015), e resultou
na parceria que viabilizou a pesquisa.
2) Oficinas de Mapeamento
Para a realização da pesquisa elaboramos um roteiro de visita, conversa e atividade de
mapeamento, o que depois nomeamos como “oficinas de mapeamento”. O roteiro
contemplava os seguintes aspectos: informações objetivas de identificação e de
caracterização do empreendimento; perguntas amplas sobre a história, as motivações, as
perspectivas e os condicionantes do empreendimento e; finalmente, instruções para a
localização do empreendimento no mapa, rememoração, listagem e colocação dos parceiros
no mapa. Como critério de inclusão foi indicado que os parceiros que deveriam ser mapeados
são aqueles necessários para a atuação cotidiana do empreendimento. As oficinas eram
fotografadas, mas não gravadas, e ao fim sempre se fazia a foto do “mapa das relações”.
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Foram realizadas treze oficinas. Para cada uma foi produzido um relatório, seu mapa,
suas fotos e seu próprio Post no Blog da pesquisa. O conjunto das oficinas compõe um
portfólio das experiências de economia solidária na região que, por estar público no Blog,
pode ser utilizado como fonte de informação para outras pesquisas.
Para esse relato de pesquisa, optamos por focar aqui na apresentação dos “mapas das
relações” de cada empreendimento e/ou organização, produzidos nas 13 oficinas.
Mapas das Relações no Território
União Popular de Mulheres:

Bloco do Beco:

Goma Gráfica:

Associação Capão Cidadão:

Escola de Notícias:

Clube de Trocas Casablanca:
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Projeto Arrastão:

CCESL e Banco Autogestão:

Espaço Comunidade:

A Banca:

Ângela de Cara Limpa:

Coletivo Dedo Verde:

Parque Santo Dias:
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3) Construção do Blog e produção dos Posts
Com o objetivo inicial de incentivar o diálogo e a participação dos diversos envolvidos na
pesquisa (organizações e empreendimentos onde foram realizadas as “oficinas de
mapeamento”) durante a realização da pesquisa, logo após a primeira oficina (novembro de
2015) criamos o Blog da pesquisa, intitulado “Conexões da Zona Sul”.
Durante a pesquisa o blog hospedou e disponibilizou todas as informações da
pesquisa, de modo aberto e imediato, nas abas: Oficinas de mapeamento; Informações do
projeto; Análise das Redes Sociais; Equipe; Referências e Links. Os resultados parciais
foram postados no Blog conforme as oficinas foram realizadas, na aba “Oficinas de
Mapeamento”. Foi feito um Post para cada local visitado, sempre com a mesma estrutura: o
que é? O que faz? Como surgiu? Até onde querem chegar? Foto da Rede. O que a rede
representa? Informações de contato.

Capa e abas do blog
Criado em novembro de 2015, o Blog contava, em julho de 2016, com um total de
1.300 visualizações realizadas por 460 visitantes individuais de sete países (1215 do Brasil,
48 de Portugal, 36 dos EUA, 2 da Rússia, 2 da Espanha, 1 da África do Sul e 1 da Suíça),
demonstrando o potencial comunicativo do uso desse tipo de mídia para a comunicação
social e para a difusão científica.
Além de incrementar a participação das organizações e empreendimentos diretamente
envolvidos, o Blog também possibilitou a aproximação de pessoas interessadas no tema e/ou
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método da pesquisa e também nas informações ali reunidas sobre os empreendimentos e
parceiros mapeados. A efetividade comunicativa do Blog foi um resultado surpreendente,
pois os empreendimentos visitados não apenas passaram a consultar o Blog, como também o
divulgaram a seus parceiros, assim, o Blog tornou-se uma ferramenta de divulgação das
organizações e empreendimentos, como também das redes de relações e parcerias de cada
um deles, o que é importante, sobretudo, por ajudar outros empreendimentos da região na
busca por parceiros, facilitando o desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade dos
empreendimentos, assim como na elaboração articulada de projetos de desenvolvimento
local.

Exemplo de um post no Blog
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4) Análise das Redes Sociais
Após a realização da décima oficina ficou mais difícil conseguir agendar novas oficinas com
outros empreendimentos e/ou organizações da região, porém, como também os resultados
começaram a se repetir (muitos empreendimentos já tinham sido citados várias vezes),
entendemos que isso indicava algum nível de saturação. Ao invés de insistir na realização de
novas oficinas (estavam previstas 15 e realizamos 13), passamos para a análise de redes
sociais. Com essa finalidade, utilizamos uma simples planilha de dados (Excel) que alimenta
um

software

online

de

produção

dos

diagramas

das

redes

sociais

(Lynks

<https://lynksoft.com>). Foram feitas 13 planilhas e treze diagramas, um para cada local e,
depois, agrupamos manualmente os dados de todas as planilhas e criamos o diagrama da rede
das redes.
Diagramas das Redes de Relações
União Popular de Mulheres:

Goma Gráfica:
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Escola de Notícias:

Projeto Arrastão:

Bloco do Beco:

Associação Capão Cidadão:

22

ESTAÇÃO DE PESQUISA URBANA M’BOI – SÉRIE DOCUMENTOS DE TRABALHO

Clube de Trocas Casablanca:

CCESL e Banco Autogestão:

Espaço Comunidade:

A Banca:
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Parque Santo Dias:

Ângela de Cara Limpa:

Coletivo Dedo Verde:

A análise dessa grande rede social formada pela união das 13 redes singulares
possibilitou identificar um conjunto de 20 conectores (empreendimentos com pelo menos 3
relações) e um total de 229 relações estabelecidas entre eles. É importante ressaltar, aqui, que
essa é a rede das relações mantidas entre eles no âmbito da economia solidária, visto que o
critério de inclusão era a necessidade destes parceiros para a execução das atividades
cotidianas do empreendimento e/ou organização. A ressalva é necessária pois esses
empreendimentos e organizações também mantém outras relações dentro e fora do território
desse estudo (Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim Ângela e Jardim São Luís), já que
participam de outras redes (rede de atenção à saúde ou de assistência social, por exemplo).
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5) Oficina de Problematização
Em junho de 2016 foi realizada a “oficina de problematização” dos resultados da
pesquisa, com o intuito de analisar e atribuir, coletiva e dialogicamente, significados aos
resultados da pesquisa. Estiveram presentes 14 pessoas, sendo sete representantes de
empreendimentos visitados, quatro de universidades, duas do local que cedeu espaço para o
evento e uma de uma organização não governamental externa, mas que atua na região.
Na atividade, primeiramente foram apresentados os objetivos e a metodologia do
projeto, ressaltando-se a condição de co-pesquisadores dos envolvidos nas oficinas de
mapeamento, pois participaram ativamente da produção dos resultados da pesquisa (mapas
das relações). Em seguida cada local visitado com representante presente na oficina
apresentou seu empreendimento e/ou organização (a partir do Blog) e falou sobre a
experiência de participação nas “Oficinas de Mapeamento Participativo” e também sobre o
mapa da rede das relações de seu empreendimento.
Sobre as “oficinas de mapeamento participativo”, os participantes ressaltaram: a
importância do método participativo utilizado no mapeamento, que envolveu os participantes
em uma tarefa significativa e útil para elas; a relevância do produto de cada oficina, pois
cada local ficou imediatamente com a foto do mapa de suas relações; a importância da
construção do Blog da pesquisa (assim como da rápida postagem do relatório de cada
oficina), o que deu visibilidade para a rede de relações de cada local mapeado, possibilitando
o conhecimento recíproco das redes uns dos outros; a possibilidade, tendo o mapa e o Blog ,
de cada empreendimento aprimorar o conhecimento de sua posição e situação na região, o
que pode ser seguido de reflexão, conversa coletiva e replanejamento de prioridades de seus
empreendimentos ou organizações.
Dando continuidade à oficina, passamos à Análise das Redes Sociais de cada
empreendimento e a do conjunto de empreendimentos. Para isso, foram apresentados os
mapas produzidos em cada oficina, seguidos da apresentação dos correspondentes diagramas
das redes sociais. O último diagrama apresentado foi nomeado como “Conexões da Zona
Sul” e representa o conjunto da “rede de relações solidárias” da Zona Sul, contendo 150
locais mapeados nas oficinas.
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Legenda:
Vermelho (locais das oficinas de mapeamento – conectores);
Cinza (equipamentos públicos e administração pública);
Laranja (parceiros, possíveis conectores identificados na análise da rede); Verde (parceiros);
Preto (empresas privadas);
Azul (empreendimentos incubados ou agregados aos locais das oficinas).

Retomando o objetivo central da oficina de problematização, passamos à “conversa
sobre a rede”, etapa em que foi proposto ao grupo que conversasse sobre os significados da
rede, seus potencias e os desafios ela precisa enfrentar e superar para alcançar seus
potenciais. Algumas “respostas” emergiram da conversa, produzindo significados sobre a
rede: a) a rede demonstra que há de tudo na ZS e que, portanto, é possível contratar na região
tudo aquilo que é contratado fora, seja por hábito, comodidade ou economia; b) a rede já
possibilita que aconteçam atividades coletivas e, quando ativada pelos parceiros, ela fortalece
a economia local; c) o conhecimento da rede pelos elos (atores locais) possibilita a sua
ampliação e o fortalecimento de cada elo; d) o conhecimento da rede pelos atores locais pode
possibilitar a construção de “projetos setoriais”, alguns já na oficina, nas áreas da: Cultura e
educação popular; Reciclagem de resíduos urbanos; Agricultura urbana e cultura alimentar; e
Construção sustentável.
Sobre os desafios da rede, eles disseram que: a) para que a rede se dinamize, é
necessário: a manutenção de uma estratégia de comunicação interna à rede (blog, e-group
etc.); uma mudança de atitude visando dar prioridade aos elos integrantes da rede; o
conhecimento e reconhecimento (legitimação) dela pelos atores locais; b) para que ela se
amplie e se fortaleça, é preciso: a promoção da visibilidade dela, tanto para a própria região
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quanto externamente; a manutenção das atividades de mapeamento; a atualização periódica
das informações.
Superando os objetivos da oficina, os participantes presentes também tomaram alguns
encaminhamentos visando a continuidade das atividades: Manter ativo o Blog “Conexões da
Zona Sul”; manter ativo o e-grupo no Facebook, como estratégia de comunicação; conversar
sobre os setoriais com mais potencial para a elaboração de projetos de fomento; conversar
sobre a implantação de uma moeda social de uso amplo na região.
Conclusões e contribuições
Este trabalho combinou vários métodos participativos (pesquisa-ação participante,
cartografia participativa e análise de redes sociais) no desenvolvimento de um método de
mapeamento participativo que fosse capaz de encontrar e situar nano-empreendimentos e
relações sociais no âmbito da economia solidária. Por meio da memória socialmente
evocada, o método demandou dos participantes das “oficinas de mapeamento” a
rememoração, caracterização e localização no mapa tanto de empreendimentos e
organizações formais, quanto de empreendimentos informais, pequenos grupos e até
microempreendedores individuais (MEI) atuantes na zona sul da cidade de São Paulo.
A transposição das informações da plataforma cartográfica (mapas) para a de Análise
de Redes Sociais – ARS, utilizando um software específico para tal finalidade (Lynks),
possibilitou verificar a existência de um grande número de relações, assim como demonstrou
a presença de organizações que atuam como importantes conectores sociais no território,
fundamentalmente devido à legitimidade social e à reputação delas, o que, por sua vez,
decorre da capacidade que elas possuem para propor e realizar projetos, articular parcerias,
angariar recursos etc., o que é atestado pelo currículo das realizações delas.
A descoberta de que algumas organizações atuam como conectores sociais explica
como se articula a formação política e cidadã da juventude nos temas (motes) relevantes para
a região, assim como a demonstra como ocorre a difusão e disseminação pelo território dos
motes desta formação (sobretudo a luta cultural contra o genocídio da população periférica,
pobre, preta e indígena) e também das práticas de economia solidária entre os jovens da
região, sobretudo na área da cultura, tornando-se não apenas práticas compartilhadas pela
juventude local na luta cotidiana por sua autonomia (política e social) e sobrevivência
(econômica e cultural), mas também importantes marcas identitárias do território, como
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demonstra o conteúdo da produção artística e cultural de diversos grupos (maracatu, samba,
capoeira, dança de rua, hip-hop, rap etc.).
Por fim, lembrando que o objetivo geral da pesquisa era identificar, mapear e
caracterizar as relações solidárias mantidas entre pessoas, coletivos, organizações sociais e
empreendimentos que compõem a Economia Solidária da Zona Sul da cidade de São Paulo, e
considerando que, nas oficinas de mapeamento participativo os parceiros identificaram e
localizaram no mapa da região um total de 150 organizações e empreendimentos (20 deles
posteriormente caracterizados como conectores), além de um total de 229 relações, podemos
afirmar que, juntos, esses empreendimentos, organizações e relações compõem a “rede de
relações solidárias” que, a um só tempo, abriga e apoia a Economia Solidária dessa parte da
cidade.
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