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Tradição e Mudanças nos 
onze anos da unisol Brasil

Somando onze anos de lutas e conquistas, a Central de Cooperativas e Empreen-
dimentos Solidários realizou, neste ano de 2015, algumas mudanças significativas na 
sua estrutura e organização. A eleição da nova diretoria disposta numa nova configu-
ração e as propostas de comunicação que deram voz aos cooperados, e tematizaram 
nas revistas as principais demandas do movimento, são apenas consequências do que 
a Central almeja. 

A UNICOPAS se configura neste período com a expressão máxima da união dos 
trabalhadores e trabalhadoras na luta pelas políticas públicas de economia solidária. 
Assim como a auto-organização das cooperativas nos estados, se materializando pela 
‘Federalização’. Por isso, vislumbramos no 4º Seminário Nacional e 4º Congresso Na-
cional espaços para discussões e debates que podemos ler a seguir nesta edição.  

Não obstante,  compartilhamos com o leitor o balanço legado pela gestão presidida 
por Arildo Mota e as perspectivas apontadas pelo novo presidente, Leonardo Pinho. 
Ao ler estas páginas, podemos entender e interpretar quais os desafios e anseios que 
vamos enfrentar no próximo período. 

No dia 27 de novembro, durante nosso Congresso, o templo Axé Oyá Bagan, Casa 
da Mãe Baiana da religião de matriz africana, foi incendiado no Núcleo Rural Córrego 
do Tamanduá, entre as regiões do Lago Norte e do Paranoá, em Brasília (DF). Neste 
dia, a plenária fez um minuto de silêncio contra a violência e o racismo que ainda 
precisamos combater. Por isso, na seção ‘Artigo Acadêmico’, dedicamos este espaço a 
para reflexão sobre o racismo. 

A despeito dos temas centrais do seminário, a coordenação editorial teve a preo-
cupação de inserir na revista, como de costume, a voz dos cooperados e fotos do 
momento máximo de confraternização, alinhamentos, trocas, autogestão e decisão, 
no Congresso da Unisol Brasil.

Convidamos todos e todas a refletirem sobre os temas abordados nesta edição, e 
também revistar as edições anteriores (10 anos, Federalização e Juventude e Cultura), 
todas postadas no novo site da Unisol Brasil. Você pode ainda assistir aos grandes 
momentos do 4º Seminário Nacional e 4º Congresso Nacional no site da Unisol Bra-
sil. Siga e compartilhe a Unisol Brasil nas redes sociais.

UNISOL Brasil

O conteúdo da transmissão online está disponível em:

Unisol Brasil unisolbrasil @unisolbrasil

REALIZADO DE �� A �� DE NOVEMBRO DE ����
 NO BRASTON HOTEL, EM SÃO PAULO

4º
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Presidente eleito da Unisol Brasil 
projeta cenário para seu mandato.

Arildo Mota avalia sua liderança à 
frente da Unisol Brasil.

Produtos ecosol dos filiados mostra 
diversidade dos EESs.

Representantes das cinco regiões 
brasileiras discutem o tema.

Congresso Estadual fortalece 
e renova atuação paulista.

eleições Unisol 
Brasil

Fala 
cooPerado 

cicoPa
comUnicação
colaBorativa e
mUltimídia

tendências 
do deBate

Delegados de 19 Estados 
escolhem as lideranças.

A palavra de membros de EESs e 
parceiros de todo Brasil.

Documentário ‘Trabalhando Juntos 
por um Futuro Cooperativo’ teve 
participação da Unisol Brasil. A cobertura do evento por coleti-

vos e parceiros. 

Racismo: a denúncia 
prossegue. Por Paulo 
Edison.
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UNISOL Brasil - Perspectivas

Por Leonardo Pinho
Foto de  Rede das Casas|SP

Estamos vivendo um importante momento de 
renovação na Unisol Brasil (UB), compar-
tilhado com representantes de 19 Estados 

brasileiros, durante o nosso 4º Seminário Nacional 
e 4º Congresso Nacional. Uma renovação que ocorre 
em meio a uma reação conservadora no País e em 
vários países da América Latina.

Atualmente a UB é reconhecida nacionalmente 
como expressão do processo de autoorganização e 
protagonismo político, social e econômicos dos em-
preendimentos econômicos solidários. Temos 829 
empreendimentos filiados, representando 80 mil 
famílias e mais 150 Empreendimentos Econômicos 
Solidários (EESs) em processo de filiação. Integra-
mos a UNICOPAS, a União Nacional das Organiza-
ções Cooperativistas Solidárias, junto com a União 
Nacional de Cooperativas de  Agricultura Familiar 
e Economia Solidária (UNICAFES) e a Confedera-
ção de Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil 
(CONCRAB). A centralidade de nossa atuação é a 
luta por construir uma agenda unificada de amplos 
setores sociais, baseada na ampliação dos Direitos 
Sociais, Políticos e Econômicos da classe trabalha-
dora e de um novo modelo de Desenvolvimento Co-
operativo, Justo e Sustentável. Destaco que é com 
muita emoção que abraço a presidência da UB, ten-
do sido eleito pela votação de delegados e delegadas 
de todo o País, composta por pescadores, por pesso-
as nativas de populações tradicionais, agricultores 
familiares, jovens, pelos diversos públicos do coope-
rativismo social, artesãos, catadores, costureiras, 
por trabalhadores e trabalhadoras das empresas 
recuperadas, enfim, uma infinidade de setores eco-
nômicos que representam a pluralidade da econo-
mia solidária. 

perspecTivas e desafios

após o 4º seMinário
nacional da unisol  Brasil

Mesmo vivenciando um período de grande turbu-
lência política, vimos, durante o 4º Seminário e 4º 
Congresso Nacional da Unisol Brasil, o nosso poten-
cial de mobilização por meio dos nossos filiados, co-
operados, delegados e assessores presentes, e ainda, 
parceiros nacionais e internacionais e financiadores, 
que reiteraram seus compromissos na continuidade 
da missão da UB. Neste triênio em que assumo jun-
to à nova diretoria da Unisol Brasil, tenho o compro-
misso e o desafio de consolidar, construir e fortalecer 
a unidade com os movimentos sociais e sindicais e 
pela ampliação do processo de Federalização da UB 
por todo o País. O fortalecimento da Unisol Brasil 
nos níveis locais e regionais, busca atender às ne-
cessidades de organização local e de formação de 
novos dirigentes, alinhadas ao dia a dia dos EESs, 
assim como a participação destes nas discussões de 
políticas públicas. Minha visão de perspectiva é a de 
acreditar e defender uma Nova Agenda do Coope-
rativismo e Associativismo a se consolidar no País. 
Durante o meu discurso de posse da nova diretoria, 
fiz questão de agradecer a cada um e uma, presen-
tes no evento, que analisaram e debateram as ações 
aprovadas no dia 26 de novembro, na plenária do 4º 
Seminário e 4º Congresso da Unisol Brasil. As re-

flexões e proposições dos congressistas em geral são 
frutos de longos anos de luta e participação social à 
frente das causas da ecosol. 

 As ações, propostas nas ‘Rodas de Conversa’ ocor-
ridas durante o evento, foram divididas por um eixo 
central, o da Federalização, onde a captação de re-
cursos, metas e objetivos e a paridade de gênero na 
representação de cada Estado, estiveram presentes 
em grupos divididos pelas cinco macro regiões bra-
sileiras; e demais assuntos prioritários, igualmente 
parte da organização e estruturação da UB, aponta-
dos pelos Empreendimentos Econômicos Solidários 
e representantes regionais, estaduais e municipais, 
como o papel dos jovens e das mulheres na ecosol, 
as empresas recuperadas, as estratégias para a am-
pliação do mercado solidário, entre outros, sistema-
tizados pela executiva e diretoria da UB. 

O Congresso da UB é muito rico em termos de con-
teúdo e experiências, a começar pela mesa de apre-
sentação que foi longa, mas mostra o grau de parce-
rias com os movimentos sociais, com o movimento 
sindical e também com outras instituições. Durante 
o evento, ficou clara a amplitude das conexões in-
ternacionais que a UB possui, tanto na América 
Latina e na América do Norte, quanto na Europa, 
na África e na Ásia. Fundamentalmente, o que mais 
me deixa alegre, e com motivação para fazer valer 
toda esta história de uma década, em defesa de um 
novo modelo de desenvolvimento, foram justamente 
os debates, as ‘Rodas de Conversa’, onde cada um e 
uma colocou as suas ideias e as suas propostas. Isto 
é a Unisol Brasil, este coletivo, essa diversidade que 
constrói a nossa central. 

O resultado destas discussões fazem parte do pla-
nejamento para o triênio 2016-2018, onde, junto aos 
demais membros, temos a missão de cumprir, de se-
guir adiante, com cada proposta pleiteada.  Parale-
lamente, segue a renovação na UB, num processo 
em andamento sobre bases sólidas, consolidadas por 
dirigentes anteriores. Uma parte dos temas anali-
sados tem antecedentes nas diretorias que já passa-
ram pela UB nos seus 10 anos de existência. Nesta 
caminhada, destaco o aprendizado que tive com os 
membros da UB e gostaria de honrar toda a história 
da entidade. 

Dentro do cenário mais amplo, político e regula-
mentatório que projeto para o triênio, quero desta-
car a necessidade de continuar a articulação para 
sancionar a Lei Geral das Cooperativas, a estrutu-

ração de um conjunto de instrumentos de financia-
mento e investimento aos EESs. Um exemplo é o 
PL 4.685/2012, a “Lei da Economia Solidária” que 
ficou sem ser discutido por um ano e agora aguar-
da tramitação no Senado. Aprovamos a Nova Lei de 
Cooperativas de Trabalho, Lei Nº 12.690, de 19 de 
julho de 2012, no entanto, ainda não conseguimos a 
implementação do Programa Nacional de Apoio ao 
Cooperativismo de Trabalho (PRONACOOP). É ne-
cessária efetivação das ações e propostas do Comi-
tê Gestor do Cooperativismo Social (PRONACOOP 
SOCIAL). 

A Lei Geral do Cooperativismo, que irá democra-
tizar essa prática e o acesso ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), in-
tegrante do Sistema Cooperativista Nacional, con-
tinua tramitando no Senado Federal. Em diversos 
Estados, ainda temos legislações que obrigam a 
aliação ou registro à Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB) nas Juntas Comerciais ou para o 
acesso às compras públicas.

Desta forma, quero ressaltar: a UB escolheu uma 
posição na sociedade brasileira, e é do lado da classe 
trabalhadora, também representada por milhares de 
cooperativas, associações e empresas recuperadas. É 
com ela que nós vamos resistir a qualquer um, de 
qualquer organização, e qualquer político que venha 
querer tirar os nossos direitos. Não vamos deixar! 

 Vamos construir uma grande unidade em torno 
da classe trabalhadora para defender as conquistas 
que a duras penas conseguimos neste País. E vamos 
juntos com a UNICAFES e a CONCRAB continuar 
este esforço de construir a UNICOPAS. 

  Neste processo participativo e democrático, por 
meio dos Estados e regiões, continuaremos firmes e 
motivados nos próximos três anos, para honrar os 
mais de dez anos da entidade na trajetória do coope-
rativismo e associativismo brasileiros. 

Minha visão de perspectiva 
é a de acreditar e defender 

uma Nova Agenda 
do Cooperativismo e 

Associativismo [...]

“

Durante o evento, ficou clara 
a amplitude das conexões 

internacionais que a UB possui 
[...]

“
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UNISOL Brasil - Balanço administrativo
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Fundação da Unisol Brasil em 31 
de julho. 

1º Congresso com filiados de outros 
estados/ julho.

encontro e Seminário com Sebrae 
e adSCUT - Belo horizonte (mG).

encontros setoriais 
da Unisol. Parcerias internacionais (Cana-

dá, itália, espanha, etc).
1º encontro nacional dos 
Setoriais da Unisol.

3º Congresso nacional:
Consolidação dos setoriais e 
aprovação da Federalização 
da UB.

Participação na aCTRaV - OiT, 
na Suíça.

Fórum de Lideranças, i e ii mó-
dulos, no SmaBC (SBC-SP).

4º Seminário nacional e 4º 
Congresso nacional da UB, em 
São Paulo. 

Construção de chapa única 
respeitando a diversidade.

maior protagonismo dos eeSs 
nas compras públicas como 
Paa e Pnae.

Conselho Geral constroi 
plataforma unificada de pautas 
estratégicas com mulheres e 
jovens.

assinatura do 1º Convênio com a 
SenaeS/mTe.

Conselho nacional de economia 
Solidária é composto pela UB.

Oficina no Fórum Social Mundial, 
em Porto alegre (RS), com par-
ticipação da Fesalc (espanha) e 
outras instituições.

Participação no Planseq.

ampliação das parcerias 
internacionais.

início da participação da UB 
na equipe do BndeS.

2º convênio do Sebrae de
abrangência nacional.

Conselho nacional de desenvol-
vimento Social e econômico é 
composto pela UB.

2º Congresso da Unisol/ julho.

Criação do Setorial de agricultura 
Familiar e 1º convênio Cataforte - 
FBB e Senaes/ mTe.Convênio SenaeS empresa recupe-

rada é assinado.

Projeto de empresas Recuperadas 
é apresentado para BndeS com 
acompanhamento da UB. 

Convênio com mda.
Celebração da Red del Sur, 
voltada à ecosol do mercosul.
Criação da marca ecouni.
Criação do PiS.

Participação da UB na Cicopa.
Projeto em parceria com a 
agência Brasileira de Coopera-
ção internacional Brasil - Cabo 
Verde.

Unisol realiza 1º encontro do 
mercosul sobre Cooperativas 
Sociais.

Governo Cubano conhece expe-
riências de economia Solidária 
da UB. 

intercâmbio e troca de experi-
ências de países do mercosul e 
Comissão europeia.

1º Projeto de apoio e estímulo à 
rede de cooperação solidária.

Participação na Conferência 
Global do Cooperativismo - Ci-
dade do Cabo, na África do Sul.

“ O fortalecimento 
institucional e a 
capacidade de 

articulação foram 
marcas presentes no 

último triênio. [...]

“ O crescimento da 
Unisol Brasil e seu 

poder de articulação 
se reflete no crescente 

número de filiados 
[...]

“ Para nós, a Economia 
Solidária é um 

projeto estratégico 
de desenvolvimento 
econômico, social e 

ambiental. [...]

Brasil 2012 - 2015.Balanço da GesTão na unisol
Por arildo mota Lopes

Este último período da minha gestão foi uma 
etapa de conquistas e consolidação da Uni-
sol Brasil, enquanto referência no debate e 

na elaboração de políticas públicas para Economia 
Solidária (ecosol), não só no Brasil, mas internacio-
nalmente. O fortalecimento institucional e a capa-
cidade de articulação foram marcas presentes no 
último triênio.

O principal destaque fica por conta da criação da 
UNICOPAS – União Nacional das Organizações Co-
operativistas Solidárias, entidade nacional composta 
pelos três grandes sistemas de cooperativas solidá-
rias – UNISOL BRASIL, UNICAFES E CONCRAB, 
que juntas congregam mais de 550.000 associados.
Entre eles, agricultores (as) familiares; assentados 
(as) da reforma agrária; quilombolas; pescadores (as) 
artesanais; empresas autogestionárias e trabalhado-
res do campo, da floresta e das cidades, organizados 
sob os princípios do cooperativismo e da ecosol.

A criação da UNICOPAS, juntamente com o for-
talecimento e a criação de frentes parlamentares de 
economia solidária, marcam um esforço dos trabalha-
dores e trabalhadoras organizados pelos princípios 
do cooperativismo e do associativismo na busca da 
conquista de marcos jurídicos de apoio e fomento aos 
empreendimentos econômicos solidários. Para nós, a 
Economia Solidária é um projeto estratégico de de-
senvolvimento econômico, social e ambiental. Neste 
sentido, nos esforçamos para conquistar espaços nos 
conselhos municipais, estaduais e federal, consulti-
vos ou deliberativos, participando na elaboração de 
políticas públicas para o conjunto da Economia So-
lidária. Os principais destaques ficam por conta da 
participação no Fórum Brasileiro de Economia So-
lidária (FBES); Conselho Nacional de Economia So-
lidária (CNES) e no Conselho de Desenvolvimentos 
Econômico e Social (CDES), onde a defesa do forta-

lecimento e ampliação das políticas públicas para a 
ecosol foi uma constante nas nossas articulações.

Internacionalmente, ampliamos a nossa influência 
por meio da construção da CICOPA Américas, ramo 
das cooperativas de trabalho da ACI Mundial.Par-
ticipamos, ainda, de diversas feiras internacionais. 
Realizamos uma série de intercâmbios e trocas de ex-
periência como as ações com a região de Mondragon 
– Espanha.

Outra importante conquista foi a solidificação de 
nossas ações em conjunto com a Nexus Solidarieda-
de Internacional Emília Romagna, onde realizamos 
a cooperação internacional para contribuir com a me-
lhoria na qualidade de vida das pessoas. No Brasil, a 
Nexus tem apoiado as políticas da Unisol por meio de 
projetos de formações profissionais e de equipe. Em 
conjunto com a Cospe, Cooperação para o Desenvol-
vimento dos Países Emergentes, que há mais de 30 
anos fomenta a Economia Solidária, incentivamos, 
entre empreendimentos solidários, processos de cer-
tificação, para que estes incorporem este instrumen-
to no intuito de ampliar a venda dos produtos.

Durante este período, realizamos uma série de pu-
blicações sobre a economia solidária. Destacamos a 
publicação feita em parceria com a Fundação Banco 
do Brasil (FBB) e o DIEESE, denominada “Subsídios 
para a Economia Solidária” 

Desenvolvemos o programa Brasil Próximo, inicia-
tiva criada para a implementação de projetos-piloto 
de desenvolvimento local em estados e municípios do 
Brasil e da Itália. No Brasil, desenvolvemos projetos 
em mais de 40 cidades no Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Piauí, Paraí-
ba, Paraná e Amazonas. Na Itália, fazem parte da 
cooperação os estados de Umbria, Marche, Toscana, 
Emília-Romagna e Liguria. 

O reconhecimento da capacidade técnica e de arti-

culação da Unisol Brasil alcançou seu ponto alto com 
o Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica 
para implementação do projeto “Apoio à Promoção do 
Artesanato Local e à Reciclagem de Lixo na Cidade 
da Praia, Cabo Verde”. O objetivo geral da iniciativa 
é gerar trabalho e renda, a fim de melhorar as con-
dições ambientais e de vida da população de Cabo 
Verde no marco dos princípios da economia solidária 
e do cooperativismo. A Unisol Brasil teve papel de 
destaque na promoção do aprendizado, por meio do 
intercâmbio de práticas entre os dois países. Avan-
çamos consideravelmente na consolidação de parce-
rias estratégicas, com destaques nas parcerias com a 
Fundação Banco do Brasil (FBB); SEBRAE Nacional 
e ainda com o Ministério de Desenvolvimento Agrá-
rio e com a Secretaria Nacional de Economia Solidá-
ria (SENAES).

Estas parcerias possibilitaram o apoio de forma di-
reta a mais de 1.200 empreendimentos da economia 
solidária por meio de consultorias, assessoria e apoio 
institucional e para comercialização, além da criação 
de mais de 16 redes e cadeias produtivas espalha-
das por todas as regiões do País. O crescimento da 
Unisol Brasil e seu poder de articulação se reflete no 
crescente número de filiados, e a filiação não é um 
processo compulsório, mas sim, uma decisão demo-
crática do empreendimento. Em 2004, éramos 82 e 
em 2015, no 4º Congresso da Unisol Brasil, totalizá-
vamos 839 filiados.

Quanto à Federalização, principal estratégia de or-
ganização da Unisol Brasil, se mostrou acertada a 
ponto de cada um dos estados presentes elegerem no 
congresso dois representantes para construção das 
entidades localmente.Conseguimos avançar formali-
zando três entidades estaduais – Unisol SP / Unisol 
RS e Unisol BA. A criação destas entidades foi um 
importante passo no sentido de federalizar a Unisol 

Brasil, incentivando outros a 
iniciar o processo de construção 
em seus estados. 

Nos anos 90, o Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC (SMABC), 
como forma de garantir a gera-
ção de emprego e renda diante 
de uma das piores crises eco-
nômicas mundiais, buscou a 
experiência de trabalhadoras e 
trabalhadores de outros países 
e iniciou um processo de recu-
peração de empresas a partir 
da autogestão. Neste contexto 
surgiu a necessidade de orga-
nizar esse novo tipo de empre-
endimento, e é criada a Unisol 
Brasil, onde a partir de 2004 
cumpriu um papel de destaque 
na articulação e organização de 
dezenas de empresas recupera-
das a partir da autogestão. As-
sim, nos tornamos atualmente 
o principal instrumento de or-
ganização e articulação das coo-
perativas autogestionárias. 

1º Convênio com Sebrae e FBB.

Participação no Comitê Perma-
nente de Cooperativismo mda.

UB passou a compor o Comitê 
Gestor do programa nacional 
de apoio ao Cooperativismo 
Social (PROnaCOOP Social).
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UNISOL Brasil - Unisol SP

conGresso da unisol sp:

para conquisTas no esTado de sp!

orGanização coleTiva 

“Para nascer um novo Brasil, humano, 
solidário, democrático, é fundamental que 
uma nova cultura se estabeleça, que uma 
nova economia se implante e que um novo 
poder expresse a sociedade democrática e a 
democracia no Estado”. – Betinho (Herbert 
de Souza)

Já há algum tempo o atual modelo 
econômico, excludente e acumulador, 
não responde aos anseios das traba-
lhadoras e trabalhadores. Repleto de 
contradições, ele aprofunda a desigual-
dade social, mostra-se incapaz de 
preservar o planeta e promove a 
discriminação. 

As contradições deste modelo eco-
nômico trouxeram as lutas sociais e 
fizeram com que as trabalhadoras e 
trabalhadores estabelecessem uma 
resistência política e alternativa ao 
que está posto, surge então a economia 
solidária, que atende às necessidades 
daqueles que produzem, através de 
uma forma de produção democrática, 
inclusiva, autogestionária  e que rompe 
com a lógica monopolista. 

Neste contexto político que nasceu a 
UNISOL SP. Atualmente somos mais 
de 120 empreendimentos espalhados 
por todo o estado de São Paulo, somando 

mais de cinco mil trabalhadoras e 
trabalhadores organizados, produzindo 
e comercializando de forma solidária.

O Congresso 2015 da Unisol São 
Paulo, que contou com a participação 
de 170 pessoas, além de eleger a 
diretoria para o triênio 2015/2018, 
deliberou importantes questões pa-
ra avançarmos e fortalecermos a eco-
nomia solidária no Estado Paulista.

A UNISOL SP deve estar mais 
próxima dos empreendimentos eco-
nômicos da economia solidária e 
para isso, o Congresso definiu a 
criação de diretorias regionais, com 
a responsabilidade de organizar e 
fortalecer a ecosol nas diversas regiões 
de São Paulo.

Os diretores regionais eleitos terão 
a tarefa de aproximar o conjunto de 
empreendimentos de cada uma de 
suas regiões à direção da UNISOL 
SP, cooperando desta forma para 
maior diálogo, participação e poder de 
decisão dos empreendimentos, além 
da ampliação da entidade alcançando 
mais filiados, fortalecendo a ação da 
UNISOL em cada região e em todo o 
estado de São Paulo.

Ainda no que se refere a organização 
da UNISOL SP, foi deliberada a 

realização de encontros regionais anuais para a 
troca de experiências entre os empreendimentos da 
economia solidária, a organização por macrorregiões 
como forma de fortalecer a atuação política local, 
a construção de uma agenda comum envolvendo 
os diversos atores da economia solidária, e uma 
maior proximidade da diretoria, por meio de visitas 
periódicas aos empreendimentos.

Verificamos no Congresso a necessidade de 
ampliar nossa influência na sociedade por meio 
da articulação e participação nos fóruns e demais 
instâncias da economia solidária, no sentido de 
fortalecer a elaboração e aprovação de políticas 
públicas que tenham os empreendimentos solidários 
como protagonistas na construção da ecosol.

A construção destas políticas públicas passa por 
nossa capacidade de organização, mas também pela 
nossa capacidade de nos comunicar com a sociedade, 
“ganhando corações e mentes” para a defesa da 
economia solidária enquanto alternativa viável 
de transformação social e construção de um outro 
mundo possível. Para isso, devemos construir uma 
comunicação mais ágil, moderna e estruturada. 

A necessidade de formação também fez com que os 
presentes ao congresso da UNISOL SP buscassem 
alternativas criativas para a elaboração de ações 
formadoras, tanto do ponto de vista técnico quanto 
político. Entendemos que os processos de educação 
e formação devem ser constantes, abordando temas 
diversos e de forma transversal, capacitando técnicos 
e empreendedores. 

Compreendemos que nossa independência política 
e ideológica depende de nossa independência 
financeira. Portanto é urgente fortalecermos econo-
micamente a UNISOL SP, de forma a ampliarmos 
nossa capacidade de investimento na organização 
da ecosol no estado. Para isso, toda a diretoria tem o 
papel fundamental de dialogar com os filiados para 
a construção de uma consciência de contribuição 
periódica, bem como: promover a realização de 
eventos de captação de recursos; a arrecadação 
de contribuições voluntárias de trabalhadoras e 
trabalhadores; criação e viabilização de fundos 
solidários para dar suporte para os EES e ainda 
formar uma equipe dedicada à elaboração de 
projetos, de acordo com as demandas dos EES para 
captação e recursos de diversas fontes.

Quanto à questão econômica, é unânime que os 
empreendimentos da economia solidária não crescem 
sozinhos, e por isso, são necessários o fortalecimento 
e a estruturação dos empreendimentos através 
da criação, organização e fortalecimento de redes 
e cadeias produtivas, que ampliem nos EESs a 
capacidade de produção, comercialização, distribui-
ção.

Se faz necessário garantir o acesso dos empre-
endimentos da economia solidária às licitações e 
compras públicas. Neste sentido, duas ações se 
tornam urgentes para a UNISOL SP: 

- Aprovação do projeto de Lei 1271 / 2014 (que revoga 
o artigo 3º, “caput” e o seu §3º, da Lei nº 12.226 de 2006)
que tramita na Assembleia Legislativa de São 
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Paulo, dispensando a obrigatoriedade de registro 
exclusivamente na OCESP aos empreendimentos da 
economia solidária para participação em licitações;

- Fortalecer a gestão junto ao poder executivo e 
a elaboração de políticas públicas que garantam o 
acesso dos empreendimentos da economia solidária 
às compras públicas, por meio  da realização de 
debates em conjunto com a Frente Parlamentar de 
defesa da Economia Solidária, nas diversas regiões 
do Estado de São Paulo.

O congresso da UNISOL SP se encerrou com 

UNISOL Brasil - Unisol SP

a eleição da nova diretoria para o triênio 2015/ 
2018, e foram criadas as diretorias de reciclagem, 
cultura, movimentos sociais, políticas afirmativas 
e cooperativas sociais. Diretorias estas que terão a 
responsabilidade de ampliar ainda mais a ação da 
Unisol SP. 

Destaca-se a eleição da primeira mulher presidente 
da UNISOL SP, Djenane Martins – a Nany, que além 
da responsabilidade de comandar a diretoria nas 
lutas em defesa da ecosol, tem o desafio de ampliar 
ainda mais a participação feminina. 

UNISOL Brasil - exposição Solidária

exposição solidária

Bolsas feitas de recicláveis - Charlotte Arte & Costura (SP). 

Justa Trama (RS): algodão orgânico e colorido como base produtiva.

Castanhas da Copacaju (CE).

Exposição de biojoias, da ArteTaba (AM).
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Produtos Ecosol expostos durante 4º Seminário e 4º Congresso Nacional UB.

Economia Solidária presente  também em roupas exibidas no evento.

José Lopes Feijó, secretário nacional do MTPS, grava entrevista no corredor 
da exposição realizada durante o evento.

Papelaria mostra produção da Economia Solidária (ecosol) durante evento.

Crédito das fotos: 
Rede das Casas.

Nova Diretoria – triênio 2015/2018

DIRETORIA EXECUTIVA
Djenane Martins Nany Presidente

Valdeci Viana Valdeci Vice Presidente
Ivo E. Roman Pons Ivo Secretaria Geral

Wenderson Gasparotto Wend Tesoureiro
João Cesar Prado João Grandão Diretor Formação

DIRETORIA 
Eduardo Barbosa Bob Controversista Diretor de Cultura

Maria Aparecida Reis Cida Reis Diretora de Relação com 
os Movimentos Sociais

Isabel Cristina Alves Isabel Diretora de Políticas 
Afirmativas

Maria Mônica da Silva Mônica Diretora Reciclagem

Fernanda Rodrigues Galves Fernanda Diretora Cooperativas 
Sociais

DIRETORIA - REGIONAIS
Leonardo José Dutra Campos Léo Campos Diretor regional ABC

Francisline Laurindo Francis Negrão Diretora Regional Capital

José Carlos de Souza Zé Pretinho Diretor Regional 
Campinas

Antonio Manzano de Oliveira Toninho Diretor Regional 
Adamantina

Gilberto Ota de Oliveira Gilberto Diretor Regional Sete 
Barras
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UNISOL Brasil - Unisol SP

arteTaba, de Tabatinga, região próxima a manaus (am). 

impressos relacionados à ecosol, no corredor do evento. adornos femininos produzidos pela ecosol em exposição no evento.

Rede Sete Barras (SP) e as bananas orgânicas. as biojoias da arteTaba encantaram os presentes. 

Painel montado durante as atividades, no hall da exposição.

espaço da design Possível e equipamentos da arteTaba.Corredor do evento antes do início das atividades do dia 25/11/15. 

C ada um dos estados brasileiros tem caracte-
rísticas únicas socioculturais e de desenvol-
vimento, legislação específica, entre outros 

aspectos. Para dar maior dinamismo às ações da 
Unisol Brasil, estreitar as relações entre os empre-
endimentos espalhados pelo País e a direção da en-
tidade, é preciso crescer de forma quantitativa, mas 
sem perdermos a qualidade que nos diferencia.

É preciso avançar com a federalização para 
que possamos contextualizar nossas deman-
das e as nossas estratégias de acordo com as 
nossas dificuldades e nossas oportunidades; 
para que a Unisol Brasil tenha a nossa cara 
em cada estado e para que cada estado tenha a 
cara da Unisol Brasil.

A experiência de Federalização se fortaleceu no úl-
timo período com a criação de três organizações es-
taduais: a Unisol SP, a Unisol RS e a Unisol Bahia. 
A experiência de solidificação a nível local com es-
tas entidades reforçou a certeza de que seguimos no 
caminho correto. Mas ainda há muito a construir e 
avançar, e por este motivo, o 4º Congresso da Unisol 

federalização É TeMa cenTral
nas rodas de conversa soBre a
orGanização da unisol Brasil

UNISOL Brasil - Federalização/ Rodas de conversa

Brasil privilegiou o debate sobre a organização e a 
federalização se colocou no centro destas discussões. 

Divididos em cinco rodas de conversa, por região 
geográfica, os participantes do Congresso Nacional 
debateram a implementação da Unisol Brasil nos 
seus respectivos estados.  Os eixos abordados foram 
a organização da entidade ao nível local, estratégias 
de consolidação e ampliação, ações para a captação 
de recursos e autonomia financeira.

Para colocar em prática a federalização, cada um 
dos estados elegeu dois representantes que serão 
responsáveis por organizar a Unisol localmente, 
além de aproximar os empreendimentos e a direção 
nacional. 

Levando em consideração a questão de gênero, vale 
lembrar: a máxima levantada em 1988 pelo embrião 
da bancada feminina do Congresso Nacional, duran-
te a Constituinte Cidadã, infelizmente, ainda é algo 
que continua atual:“Constituinte para valer tem que 
ter palavra de mulher”, e essa frase ainda vale para 
diversos espaços do movimento social e da disputa 
política no Brasil. Como forma de radicalizar a de-
mocracia interna, decidimos que a paridade entre 

É preciso avançar com a 
federalização para que 

possamos contextualizar 
nossas demandas e 

nossas estratégias [...]

“
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imagens: Rede das Casas
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gêneros está na ordem do dia, para avançarmos na 
construção da economia solidária. “A economia soli-
dária, para valer, tem que ter palavra de mulher”.
Como consequência, os representantes nos estados 
respeitam a paridade de gênero, garantindo a par-
ticipação das mulheres nos processos de decisão da 
Unisol Brasil.

Outra questão levantada foi a necessidade de am-
pliar a influência e a visibilidade da UB nos Esta-
dos, por meio de uma maior aproximação com os mo-
vimentos sociais, cooperativas e outros EES, além 
de ampliar o debate acerca da necessidade de arti-
culações políticas de caráter inter-regionais e inte-
restaduais. Como estratégia de ampliação regional 
foi aprovada a criação de um escritório para a re-
gião Centro-Oeste, em, pelo menos, um dos Estados, 
como ponto de partida para a criação da Unisol nos 
demais estados desta região. 

Já na região Norte, em especial, no estado do Ama-
zonas, foi sugerida a criação de uma Unisol abran-
gendo a região do Baixo Amazonas, que reúne con-
dições e parceiros para efetivar a entidade naquela 
área. E  que funcionará como ponto de apoio para 
a criação da Unisol no estado do Amazonas e nos 

É necessária, ainda, a criação de um grupo de tra-
balho e estudo para troca de experiências para as 
dificuldades do dia a dia. A solidariedade deve ser, 
em todos os processos, a nossa marca, portanto, é 
necessário a construção de uma dinâmica onde os 
federalizados que forem se constituindo possam dis-
ponibilizar os seus modelos de Unisol locais, para a 
criação e apoio jurídico dos demais interessados. E 
identificando os Estados que estão preparados para 
esse caminho. 

Como forma de fortalecer os empreendimentos é 
necessário que os estados orientem o cadastro dos 
EESs no Cadastro Nacional de Empreendimentos 
Econômicos Solidários (CADSOL). Fortalecendo 
esta ferramenta enquanto um instrumento público 
de acesso pelos EESs às políticas públicas nacio-
nais de Economia Solidária, programas públicos de 
financiamento, compras governamentais, comercia-
lização de produtos e serviços e demais ações dirigi-
das para a ecosol. 

É preciso buscar, incansavelmente, a autonomia 
financeira, tanto das organizações em seus estados 
quanto da Unisol Brasil. Para tanto, urge  o fortale-
cimento dos mecanismos de financiamento das nos-

demais estados da região. No Rio Grande do Sul, es-
tabeleceu-se como meta a criação de três escritórios 
regionais para ampliação da presença da Unisol no 
estado.

A importância de fortalecer a organização regiona-
lizada se mostra prioritária para lidar melhor com 
as dificuldades e aproximar a base da Unisol Brasil, 
horizontalizando as ações e decisões da entidade, e 
possibilitando que a própria Unisol Brasil abra opor-
tunidades de organização para os EESs, estruturan-
do melhor os projetos e ações da Economia Solidária, 
no sentido de potencializar os recursos auferidos, 
sistematizando e compartilhando os conhecimentos 
adquiridos, por meio da experiência pessoal e profis-
sional com os demais representantes estaduais. 

A organização nos estados deve levar em conta a 
necessidade de formação de novas lideranças, em es-
pecial, mulheres e jovens. Para isso, se torna emer-
gente a criação de mecanismos de formação de líde-
res, que leve em consideração a realidade local, bus-
cando soluções criativas e inovadoras que permitam 
à base da Unisol Brasil em participar ativamente 
destes processos formativos.

sas ações, de forma inovadora e criativa, buscando 
diversos tipos de contribuição financeira. E ainda, 
realizar a articulação com parceiros estaduais, pau-
tando os editais a partir das demandas dos EESs. 
Também importante é definir uma estratégia de for-
talecer a política pública nos municípios e estados, 
ao se ter uma pauta política única, assim como dar 
a diretriz do tema eleitoral para 2016/2018 frente à 
disputa de modelo de sociedade que a entidade está 
inserida. 

Os debates não se encerram no congresso. A formu-
lação política e a reflexão sobre nossa organização 
devem ser uma constante, e para isso, foi determina-
da a criação de grupos de trabalho estaduais, orga-
nizados e dirigidos pelos dois representantes eleitos 
e os EESs, para rever esta organização estrutural.

Necessitamos ampliar a 
influência e a visibilidade 
da UB nos Estados. Com 
maior aproximação com 
os movimentos sociais, 

cooperativas e outros EES [...]

“ A organização nos Estados 
deve levar em conta a 

necessidade de formação de 
novas lideranças, em especial, 

mulheres e jovens. [...]

“

UNISOL Brasil - Federalização/ Rodas de Conversa
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UNISOL Brasil - eleição UNISOL Brasil - eleição
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(Imagem acima) Auditório lotado no início da ceri-
mônia de 27/11, que teve como principal atração a
eleição da executiva, diretoria e conselhos da UB. 

(Imagem acima)  Momento da eleição, de chamada dos candidatos da chapa para a frente 
da plateia.

(Imagem à esquerda) Leo Pinho na mesa de abertura do 4º Seminário Nacional da UB, ao 
lado de Sandra Pareschi, da Nexus Emília Romagna (Itália), entidade parceira da UB.

(Imagem acima) Votações de resoluções discutidas no dia anterior da eleição. Na segunda imagem, 
mais um momento do hino nacional.

(Imagem acima) Leonardo Pinho concede entrevista para a Rede TVT. 

(Imagem à direita) Momento de votação dos delegados, no dia 27/11. 

imagens: Rede das Casas

(Imagem à esquerda) Hino nacional cantado 
no começo da cerimônia do dia 27/11. 

(Imagem à esquerda) Mesa de abertura do 4º Seminário Nacional e 4º Congresso Nacional da UB. 
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Estratégias para ampliação de mercado

A Economia Solidária possui um potencial estra-
tégico para o desenvolvimento territorial local, com 
respeito à geração de trabalho e emprego, ao forta-
lecimento da sociedade civil e à sustentabilidade dos 
programas sociais. 

Para que este desenvolvimento ocorra é necessário 
ampliar os mercados através da construção e imple-
mentação de uma política pública integrada, comple-
mentar e descentralizada entre os entes da federa-
ção. Evitando, assim, a sobreposição de iniciativas 
e fragmentação de recursos, cumprindo o papel de 
identificar, elaborar e fomentar políticas  públicas de 
desenvolvimento de economia solidária, consideran-
do a intersetorialidade e articulação das instâncias 
de governo e primando pela participação e o controle 
social.

Neste sentido, é preciso a criação de Centros Públi-
cos de Economia Solidaria para a comercialização, a 
formação, a qualificação dos empreendimentos e para 
fornecer  assessoria técnica, por meio da organização 
de grupos locais, respeitando as suas potencialidades 
e a identidade local.

Uma importante ação para a ampliação dos 
mercados é a inserção dos produtos da econo-
mia solidária nas compras públicas, fortalecen-
do redes e cadeias produtivas de forma a refle-
tir isso nos EESs.

Outras iniciativas devem ser organizadas para o 
empoderamento do coletivo, incentivando a visão em-
preendedora, a comunicação, a inovação, a tecnologia 
e o marketing, e privilegiando o consumo consciente e 
solidário. Neste sentido, foi debatida a criação de uma 
certificação dos produtores e produtos, através de um 

selo da ecosol.

Redes e cadeias produtivas.

A estratégia da construção de redes e cadeias pro-
dutivas para a solidificação da economia solidária 
tem se mostrado acertada, e vários são os exemplos 
de redes de sucesso que alavancam o crescimento da 
economia solidária. Porém, ainda carecemos de polí-
ticas públicas mais eficazes, em especial, no que se 
refere a comercialização dos produtos, financiamento, 
capital de giro e o acesso aos mercados, em especial,  
às compras públicas. É necessário, também, que a 
Unisol estabeleça um debate e amplie a sua influên-
cia e articulação nas discussões que cercam a questão 
tributária.

É preciso ir além, construindo nossas próprias alter-
nativas e soluções inovadoras e criativas, tais como a 
elaboração de ferramentas tecnológicas que integrem 
os EESs, facilitando a atuação dos EESs em rede, re-
alizando mapeamento e criando um banco de dados 
para comunicação, fomentando sua atualização contí-
nua por meio das unisois estaduais.

Necessário se faz, ainda, organizar centrais de co-
mercialização, obtendo espaços fixos permanentes de 
venda  dos produtos de ecosol.

É importante, também, para fortalecer as Redes re-
alizar, o monitoramento contínuo das mesmas pela 
Unisol Brasil, passando por avanços nas bases de 
serviços para assessoramento técnico permanente e a 
abertura de diálogo sobre Finanças Sociais/Finanças 
Solidárias. E, por fim, fortalecer as Redes nos seus 
territórios, promovendo interlocução com a pauta da 
federalização da Unisol Brasil.

 O papel dos jovens e das mulheres no prota-
gonismo da Economia Solidária

Debater as temáticas dos jovens e das mulheres na 
economia solidária torna-se estratégico para Unisol 
Brasil, e no  Congresso foi possível discutir pontos de 
convergência entre estes dois grupos sociais, o de mu-
lheres e de jovens, nas ideias da reprodução da vida e 
na interpretação e uso do tempo – relação entre vida 
e trabalho. A roda “O papel dos jovens e das mulheres 
no protagonismo da Economia Solidária”, teve a me-
diação de Magda Almeida, da Coopertane (BA) e de 
Isadora Candian dos Santos, do Ideário (Rede Design 
Possível - SP). Como convidada, Sabina Breveglieri 

d a  u n i s o l  B r a s i l 
cuTeM      açÕes   e      proJeTos 

UNISOL Brasil - Federalização/ Rodas de conversa UNISOL Brasil - Federalização/ Rodas de conversa

imagens: Rede das Casas

rodas de conversa dis-
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(Nexus Emília Romagna), trouxe a apresentação de 
casos sobre a relação entre saberes locais, feminiza-
ção da pobreza e empoderamento pela questão da 
diversidade. Em seguida, Anne Guiomar, da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT Bahia), contou um 
pouco sobre sua trajetória nesta importante central. 

Ela apontou a problemática da falta de protagonis-
mo das mulheres, e como dentro da CUT está acon-
tecendo um aumento da participação feminina em 
diversas instâncias da Central. Depois, abordou as 
questões de paridade no mandato, no sentido deste 
ir além da obrigação do cargo, prezando pelo empo-
deramento feminino. E colocou ainda que a maioria 
das redes são formadas por mulheres e elas precisam 
serem reconhecidas e ocuparem espaços de gestão. 

Na sequência, houve uma apresentação da JUVE-
SOL (articulação nacional de Juventudes e Economia 
Solidária (que teve matéria na Revista da Unisol, do 
segundo semestre de 2015), onde os convidados Julia-
na Gonçalves (JUVESOL e Instituto Kairós) e Alex 
Borges Barcellos (JUVESOL e Agência Solano Trin-
dade) contaram sobre a trajetória da formação do mo-
vimento, ações e articulações. 

O debate girou em torno de como a Unisol Brasil, 
que também faz parte da JUVESOL, pode apoiar e 
fomentar cada vez mais o protagonismo dos jovens 
na economia solidária. Uma das propostas tiradas, 
que alinha os dois temas da roda de conversa, foi a 
orientação de que a Unisol Brasil tenha como público 
prioritário as mulheres e a juventude.

 Compras públicas na agricultura familiar

As compras públicas fortalecem a agricultura fa-
miliar, que é a principal fornecedora de alimentação 
para os brasileiros, contribuindo para a geração de 
renda para os agricultores; estimula circuitos locais 
de produção e redes de abastecimento; contribui para 
a segurança alimentar e nutricional e promove acesso 
aos alimentos saudáveis.

Apesar dos avanços da última década, muito ainda 
há para avançar, com a democratização do acesso à 
terra, a melhoria da assistência técnica, o acesso ao 
crédito justo, o combate à violência no campo; estes 
são alguns dos temas destacados durante a roda de 
conversa. É necessário, ainda, a ampliação dos pro-
gramas e políticas públicas voltadas para a agricul-
tura familiar, em especial a criação daqueles que 
promovam a permanência do jovem no campo, além 

UNISOL Brasil - Federalização/ Rodas de conversa

da desburocratização e facilitação para a participação 
em programas de compras públicas.

Empresas recuperadas

Durante o 4º Seminário Nacional de Economia So-
lidária, realizou-se, ainda a roda de conversa sobre 
as empresas recuperadas e autogestionárias. Foram 
diversos os depoimentos de participantes alegando 
dificuldades para girar suas operações e para investir 
em modernização, aproveitando o contexto singular 
da economia que lhes permite melhores condições de 
competição com empresas internacionais, em virtude 
do câmbio apreciado.

Foi consenso entre os presentes na sala temática 
de Empresas Recuperadas, sobre a necessidade de se 
somar esforços, entre este tipo de empreendimentos, 
o poder público e os movimentos sociais. Criando as-
sim uma força tarefa, visando aproveitar a política do 
governo federal por meio da SENAES, para criar um 
programa indutor ou um projeto complementar, a ser 
apoiado por aportadores de recursos. E voltado à defi-
nitiva implementação de um Fundo de Investimentos 
da Economia Solidária, para responder às necessida-
des dos empreendimentos da ecosol. 

Devemos aproveitar o atual momento para não per-
mitir que as atuais empresas recuperadas, que en-
frentam condições muito adversas de continuidade, 
venham a encerrar suas operações, causando ainda 
maior crise e desemprego. De forma abrangente, pro-
põe-se que se aportem recursos em um fundo a ser 
gerido por governança própria e formada por entida-
des da sociedade civil representativas dos Empreen-
dimentos de Economia Solidária. 

Os recursos a serem aportados pelos apoiadores se-
riam de natureza não reembolsável. Já suas aloca-
ções às entidades e projetos seriam reembolsáveis, de 
modo que o aporte inicial crie um fluxo virtuoso que 
permita ao FIES (Fundo de Investimento em Econo-
mia Solidária) ampliar sua atuação. 

A governança do ‘Fundo’, bem como os critérios de 
análise de crédito e de amortizações, serão definidos 
pelos integrantes da Força Tarefa, que se compro-
metem a detalhar o projeto nas dimensões financei-
ro-econômica, técnica e jurídica, conferindo robustez 
suficiente para ampliar as chances de aprovação da 
proposta.

UNISOL Brasil - Federalização/ Rodas de conversa
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Janaína Nascimento, da Coo-
perativa Unirenda, de Roraima, 
que coleta materiais recicláveis, 
fala que a sua ida ao Seminário e 
Congresso da UB foi buscar mais 
conhecimento.Estas informações 
“irão lhe ajudar na melhoria das 
atividades do EES”, destaca.

Bethania Souza, do EES Super 
Ecológico, de Ubatuba (SP), fala 
da produção de pranchas de surf 
stand up com garrafas pet e que  
eles fazem um trabalho sócio-am-
biental com crianças e adoles-
centes. Retirar uma garrafa pet 
do ambiente evita uma degrada-
ção deste material por 400 anos.

Luiz Damião, da Associação dos 
Produtores Agroecológicos (PE): “a 
nossa finalidade é trabalhar a agroe-
cologia. Temos espaço de comercia-
lização na região metropolitana do 
Recife. No ESS, envolvemos mulhe-
res e jovens”. 

Cléa Venina, da Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural de 
Minas Gerais (EMATER), repre-
sentou a Rede Vale Circuito, loca-
lizada no Alto do Jequitinhonha 
(MG), que reune 12 municípios e 
artesanato, extensão rural e turis-
mo rural. 

A Cooperfeitoria, EES de reciclagem, 
presidida por Josué Carvalho e loca-
lizada em São Leopoldo (RS), está 
com vários projetos em andamento. 
Carvalho diz: “o fato de participar do 
Seminário e do Congresso da Unisol 
aumenta a perspectiva na nossa área”. 

Edmílson Nunes é da Central 
de Cooperativas do Semiárido 
Brasileiro, CASA APIS, de Picos 
(PI), Rede especializada na pro-
dução de mel. Nove participantes 
desta Rede estiveram presentes 
no evento da UB, e a entidade 
muito contribui em formações. 

http://unisol.coop/h7

http://unisol.coop/hz

http://unisol.coop/hy http://unisol.coop/h4

http://unisol.coop/hA

http://unisol.coop/h6

Continuação na página 30

imagens: Rede das Casas

Para ver e ouvir os comentários dos cooperados você pode 
usar os QRCodes e links encurtados a seguir:
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racisMo: a denúncia prosseGue  

“Uma sociedade é racista ou não é.”
Frantz Fanon

A sociedade contemporânea no auge da sua 
crise de paradigma se torna mais ignoran-
te no debate sobre as questões étnicas ra-

ciais. Após um século (XX) marcado por atrocidades 
e incompreensão sobre o “outro”, ainda caminhamos 
lentamente no combate ao racismo. Mascarado por 
outros problemas sociais, as grandes facetas que 
permeiam a busca pela alteridade são problemati-
zadas como discriminação social, política, religiosa, 
sexual, etária,  bullying, machismo, xenofobia, entre 
outras. Óbvio que esses problemas são imprescindí-
veis na busca de uma sociedade mais justa, equâni-
me, solidária e plural. Contudo, sobretudo no Brasil, 
existe um sentimento de dissimular o racismo, dis-
solvendo-o nos imensos problemas sociais.  

Frantz Fanon atribuía fundamental importância 
à linguagem e ao escrever 'Pele Negra, Máscaras 
Brancas' (2008) buscou “fornecer elementos de com-
preensão da dimensão para – o – outro,o homem de 
cor. Uma vez que falar é existir absolutamente para 
o outro¹”. 

Na história do Brasil a questão étnica racial esteve 
restrita ao discurso dos intelectuais brancos e aos es-
paços de reflexão negra², apesar de constantemente 
explodirem revoltas e manifestações de resistência, 
o Estado nacional por meio das suas instituições e da 
história oficial escondiam e aniquilavam a reflexão, 
atrasando assim as conquistas. Nunca encaramos o 
racismo como uma chaga que consome a nação bra-
sileira e impede a emancipação de um estado-nação 
pluri étnico  e multicultural. Contudo, como compre-
ender o racismo em todas as suas dimensões?   

Dizer que o Brasil avança no combate ao racismo 
não é uma falácia completa, mas esconde algo que a 
antropologia precisa colocar a lente. Evidente que os 
movimentos de resistência da negritude têm conse-
guido conquistas, tanto nas políticas públicas como 
na reflexão acadêmica, mas neste bojo o racismo la-
tente desvela suas facetas. Falaremos do racismo 
para demonstrar que existe e está presente nos di-
versos ambientes da sociedade brasileira. 

Podemos listar as aparições racistas nos xinga-
mentos escolares e discriminação das crianças ne-
gras, no tratamento e violência das mulheres ne-
gras, ou no preconceito das religiões de matriz afri-
cana, mas ao listar esses momentos não poderemos 
impedir que alguns discursos digam que se trata de 
problemas sociais que independem da classe social, 
gênero, faixa etária ou religião, e se não aprofundar-
mos a reflexão tendemos a concordar, mas então o 
que caracteriza o racismo na sociedade brasileira? 
Como ele se manifesta? Afinal, sabemos da discrimi-
nação, mas não falamos a respeito. 

Os resultados da pesquisa Datafolha apontam que 89% dos 
brasileiros afirmam saber existir preconceito contra os brasi-
leiros negros, mas somente 10% o admitem como seu. Schwarcz 
(1996) chegou a resultados mais extremos – 97% das pessoas 
afirmaram não ter preconceito e 98% dos entrevistados diziam 
conhecer, sim, amigos e parentes próximos que têm preconceito 
racial. Portanto, têm-se consciência do racismo³, porém, consi-
dera-se como um problema do outro4. 

O problema está sempre no outro, com o outro e 
é do outro. Não, o racismo é de responsabilidade de 
todos e combatê-lo é dever de todos. Se não falarmos 
dos conflitos étnicos raciais não o compreenderemos 
e não o resolveremos. 

Para responder essas questões, vamos revisitar al-
guns conceitos de antropólogos que podem nos aju-

dar nesta reflexão. É inacreditável que Franz Boas 
no final do século XIX já havia escrito 'As Limitações 
do Método Comparativo da Antropologia', problema-
tizando sobre o logro das teorias evolucionistas. Esse 
trabalho questionou a concepção de existir uma lei 
geral que determina o comportamento humano e o 
faz evoluir rumo à civilização. Sua visão culturalista 
reconhece a diversidade cultural em detrimento das 
teorias evolucionistas que classificavam a cultura, 
e possibilita compreendermos a heterogeneidade da 
espécie humana. Boas fundamenta que a variedade 
de comportamentos, costumes, ideias, crenças e va-
lores de uma deliberada cultura são frutos das rela-
ções entre as causa externas (ambiente) e internas 
(condições psicológicas).

A influência dos fatores externos e internos sobre ideias 
elementares corporifica um grupo de leis que governou o desen-
volvimento da cultura. Portanto, nossos esforços precisam ser 
direcionados no sentido de mostrar como tais fenômenos modifi-
cam essas ideias elementares1.   

O autor referenda uma rota para os antropólogos 
compreenderem as culturas humanas ao estabele-
cer, para estas, um princípio de equidade, promo-
vendo assim a ideia de que todos os seres humanos 
são diversos, mas com a mesma potencialidade, in-
dependente da cultura a que pertençam. O método 
comparativo comete equívoco ao relacionar cultur  
as distintas que possuem origens diversas e fatores 
diferentes. Boas provoca outro salto na antropologia 
em 1931 em 'Raça e Progresso'7 desmistificando duas 
ideias: que o tipo anatômico determina o comporta-
mento das pessoas e a degeneração de uma raça ao 
miscigenar. Nesse estudo, o autor apresenta diver-
sos exemplos dos benefícios que a miscigenação trou-
xe à espécie humana e como a endogamia pode ser 
problemática a um grupo. Não obstante seu trabalho 

expõe estudos que comprovam a imprecisão de im-
putar à herança genética a causa de determinados 
comportamentos ou uma deliberada característica.  

Franz Boas viveu e escreveu no auge da materia-
lização do pensamento eugenista. O estrago que as 
teorias de eugenia causaram na história da humani-
dade foi tanto que durante muito tempo, e até hoje, o 
culturalismo é reconhecido como uma das melhores 
teorias de análise antropológica. Porém, na crisolo-
gia8 que vivemos no século XXI todo pensamento é 
incompleto e passivo de críticas. Para não concor-
rer em erros de análise nunca podemos relativizar a 
diversidade cultural e aceitar a sobreposição de um 
ser humano sobre o outro. 

Se Boas enaltecia as maravilhas para a humani-
dade da miscigenação, Carlos Moore em Racismo & 
Sociedade9  revisita a obra de Abdias Nascimento 
como o primeiro pensador sul-americano a entender 
os princípios da teoria de miscigenação na América 
Latina sob o ponto de vista de genocídio. Assim como 
Fanon (2008), Kabengele Munanga10 compactua com 
a ideia de Abdias sobre o processo de miscigenação 
com genocídio. Segundo Moore: 

(…) a miscigenação – longe de ser uma mera inter-relação 
individual respeitosa, ditada pela afeição, como é conveniente se 
afirmar - é uma política consciente de eugenia racial.

A miscigenação generalizada não pode ser evocada de 
modo algum em termos abstratos. Em todos os casos, ela requer 
ser inserida nos contextos históricos específicos em que se dá 
como consequência de uma conquista de um povo sobre outro 
e, consequentemente, como a expressão e a consequência da 
imposição de uma política de dominação bruta. Se a população 
conquistada for demograficamente majoritária, a miscigenação 
violenta e compulsória investe-se, invariavelmente, de um 
caráter deliberadamente eugênico e eugenista. E, quando a 
população-alvo subalternizada constitui a minoria, ela se torna 
uma política de extermínio genético a curto prazo11.   

1     FANON, F.. Pele Negra, Máscaras Brancas, 2008, p. 33.               

2     Clubes negros, confrarias, movimento abolicionista,  imprensa negra e movimento negro.

O autor assume racismo como uma categoria que se refere a uma prática discriminatória institucio-
nalizada, e alinhado com a posição de d’Adesky (1996, p. 91) como uma prática de “desvalorização da 
identidade, opondo-se ao direito de cada indivíduo a viver segundo um enraizamento comunitário” e 
cuja consequência principal, no campo político, é a fragilização das entidades comunitárias, cultural e 
etnicamente diferentes.

3 4     FERREIRA, R. F. 2015. 7     BOAS, F.Antropologia Cultural, 2005, p. 67.

5     BOAS, F.Antropologia Cultural, 2005, p. 25 8     MORIN, E., 1984, p. 326 apud NSONSISSA, A., 2011/2. 

9     MOORE, C.Racismo & Sociedade, 2007, p. 273.

10     MUNANGA, K.Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, 2004.

11     MOORE, C.Racismo & Sociedade, 2007 p, 273.

6     BOAS, F.Antropologia Cultural, 2005, p. 27.

Por Paulo edison
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Por tudo que Boas produziu, seria ingênuo acredi-
tar que considerasse todo processo de miscigenação 
isento de crueldade, mas é muito improvável que 
relacionasse a miscigenação na América Latina ao 
genocídio. Podemos entender, a partir de Fanon, que 
Abdias, ao ser negro, colocou uma lupa onde pou-
cos a direcionaram. Afinal, segundo Fanon “O negro 
tem duas dimensões. Uma com seu semelhante e ou-
tra com o branco”1². . 

O olhar para o outro pressupõe olhar para si mesmo, ainda 
segundo Fanon: o homem é movimento em direção ao mundo e 
ao seu semelhante. Movimento de agressividade que engendra 
a escravidão e a conquista; movimento de amor, de doação de si, 
ponto final daquilo que se convencionou chamar de orientação 
ética1³. 

Se hoje, a partir da Constituição de 1988, o Brasil 
é um país pluriétnico e multicultural, historicamen-
te o Estado brasileiro por meio de suas instituições 
praticou este genocídio. A incompreensão desta va-
riável impossibilita o entendimento da manifestação 
do racismo nas suas mais distintas facetas. Podemos 
recorrer a Marcel Mauss para intuir melhor empres-
tando o conceito de fenômenos sociais totais:  

Nesses fenômenos sociais “totais”, como nos propomos 
chamá-los, exprimem-se, de uma só vez, as mais diversas ins-
tituições: religiosas, jurídicas e morais – estas sendo políticas e 
familiares ao mesmo tempo; econômicas – estas supondo formas 
particulares da produção e do consumo, ou melhor, do forneci-
mento e da distribuição; sem contar os fenômenos estéticos em 
que resultam esses fatos e os fenômenos morfológicos que essas 
instituições manifestam14.  

O racismo é um fenômeno social total, pois está 
engendrado nas diversas instituições, escondido nas 
suas práticas e dando forma às manifestações coti-
dianas. Não são as políticas afirmativas que estão 
promovendo o racismo, ele sempre esteve pairando 
na sociedade brasileira, constituído e fortalecido a 
cada instante da história brasileira e do mundo oci-
dental. Se não expusermos todas as dimensões do 
racismo presente em cada instituição religiosa, ju-
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rídica e moral que dita as relações sociais (éticas e 
estéticas) não afastaremos as vozes desumanas dos 
ancestrais negros e brancos, como diz Fanon. 

É impossível falar de alteridade sem desvelar as 
práticas que embrutecem o ser e o impedem o indi-
viduo de ter. O afro-brasileiro traz no seu corpo as 
marcas do genocídio que seus ancestrais sofreram e 
padecem nesta jornada de reencontro com sua ori-
gem. E o branco carrega o peso da desumanização 
que seus ancestrais praticaram.  

O trabalho precário, estar fora da escola, a falta de 
independência. De acordo com os números mais re-
centes da Organização de Cooperação e de Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), pelo menos 75 milhões 
de jovens no mundo estão desempregados, enquanto 
outros, estão, agora, criando ferramentas para decidir 
o seu próprio futuro. E por meio da construção de co-
operativas de trabalho ou cooperativas sociais. Desta 
forma, o documentário "Trabalhando juntos para um 
futuro cooperativista" foi lançado em 11 de novembro 
de 2015, no âmbito da conferência global da Aliança 
Cooperativa Internacional (ACI), em Antalya (Tur-
quia) para cerca de 300 participantes do evento.

 Por que e para que os jovens se envolvem em coo-
perativas? A CICOPA e sua organização regional na 
Europa e Mercosul, CECOP-CICOPA Europa e CICO-
PA Mercosul produziram, com o apoio do Cooperar, a 
Confederação Cooperativa da República da Argentina, 
este vídeo que dá a palavra aos jovens cooperativistas 
de nove países ao redor do mundo."Os jovens são os 
líderes atuais e futuros do nosso movimento coopera-
tivo; além disso, eles também possuem as ferramentas 
para transformar sua realidade em um mundo me-
lhor. Os trabalhadores sociais e as cooperativas, que 
são organizações controladas democraticamente pelos 
seus trabalhadores, estão especialmente preparados 
para atingir esse objetivo de promover a igualdade, a 
solidariedade e a justiça social. Eles estão presentes 
para nos ajudar por meio desta mudança", declarou 
Manuel Mariscal, presidente da CICOPA. 

"Trabalhando juntos para um futuro cooperativis-
ta" foi criado de forma colaborativa, e compartilha as 
experiências, desafios e motivações dos jovens coope-
rados destes nove países diferentes em todo o globo. 

No Brasil, a Rede Design Possí-
vel com o EES Ideário, participa 
do vídeo, disponível em inglês no 
canal da Unisol BR e da cicopa-
coops, no You Tube. A presidente 
do comitê da juventude da ACI, 
Gabriela Buffa enfatizou que o ví-
deo "reflete o fato de que os jovens 
escolhem o modelo cooperativo 
como forma de vida, pois permi-
te-lhes trabalhar de uma forma 
que seja coerente com o seu pen-
samento, e com os outros, e tomar 
decisões entre todos". Jovens tra-
balhadores e cooperativas sociais 
contam suas histórias à partir 
do Japão, Argentina, Itália, Es-
panha, França, Estados Unidos, 
Brasil, Polônia e África do Sul. 
Entre estes encontramos: Agres-
ta (Espanha) uma cooperativa 
criada por um grupo de amigos 
após os seus estudos universitá-
rios, especializada em consultoria 
e engenharia florestal; AGURIIN 
(Japão) uma cooperativa social 
que produz energia renovável a 
partir de óleo de cozinha usado, e 
que integra jovens com problemas 
psicológicos e Ugu Coop Produce 
(África do Sul), uma cooperativa 
que trabalha no setor da agricul-
tura, na região de Natal, e produz 
legumes orgânicos.

de nove países participa de documentário

 JUVENTUDE COOPERATIVISTA
imagens: CiCOPa/Usina de medios
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Maysa Mota é da Coopnatural, EES 
baseado em algodões coloridos e 
orgânicos, em Campina Grande 
(PB). Desde o início da UB o EES 
está na luta pelo crescimento da 
ecosol. Ela é diretora-executiva na 
UB na área de mercados e é par-
te da plataforma Faces do Brasil.

Isadora Candian, do Ideário, da Rede 
Design Possível (SP), ressalta que 
suas expectivas após o Seminário são 
muitas. “Estou muito animada por 
debater vários assuntos e pautas im-
portantes que ajudarão a consolidar a 
ecosol como uma política efetiva”.

Keytyane Medeiros, da Casa do Hip Hop 
de Bauru (SP) e da Rede Nacional das 
Casas de Cultura Hip Hop e Empreen-
dimentos Solidários, comenta: “parti-
cipamos da cobertura colaborativa do 
evento (Seminário e Congresso UB). Tra-
balhamos em torno dos ideais da ecosol”. 

Francis Negrão é do Hip Hop Mulher 
(SP), instituição socioeducativa e cultu-
ral que difunde o Hip Hop. “O Seminá-
rio é extremamente importante para a  
nossa construção. A nossa meta é atin-
gir 50% das cidades paulistas”, reforça.  

Ivanio Dickmann é da Cooperati-
va Habitacional Central do Brasil 
COOHABRAS (SP), EES  que traba-
lha para construir um canal de aces-
so à moradia para todos de forma 
cooperada e coletiva.“Merecemos 
ter um espaço na cidade”, reitera.   

Alex Barcellos, da Agência Popular de 
Fomento à Cultura Solano Trindade 
(SP). ‘‘O nosso trabalho começa dentro 
da União Popular de Mulheres, onde 
temos o Banco União Sampaio e a loja 
É D’MARCA que reúne produtos dos 
coletivos da zona sul paulista’’, explica. 

Patrícia Santos, da Associação Amigos 
e Picinguaba (Ubatuba-SP), comen-
ta sobre o apoio da Petrobras para as 
mulheres dos cooperados  montarem 
uma cooperativa de corte e costura de 
moda praia.

Djéia Rocha, da Cooperativa do 
Vale do Rio Doce, de Piracuruca 
(MG), produtora de mel, afirma 
que o EES tem crescido bastan-
te nos últimos 10 anos. E que o 
evento é uma oportunidade de 
novos contatos e se atualizar.
  

José Pereira, de Campina Gran-
de (PB) argumenta sobre o be-
nefício que a Unisol Brasil e a 
EMATER proporcionaram, por 
meio de um projeto, para a co-
munidade onde está o EES virar 
uma ‘bacia  leiteira’. E a grande 
mudança das condições de vida, 
em andamento. 

http://unisol.coop/h8

http://unisol.coop/hB http://unisol.coop/hD

http://unisol.coop/h5 http://unisol.coop/hE

http://unisol.coop/hC http://unisol.coop/h2

http://unisol.coop/h3

http://unisol.coop/h9

imagens : Rede das Casas
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http://goo.gl/O23p6J

https://goo.gl/TnCF3p

4º seminário e congresso 
nacional tem cobertura 

colaborativa das atividades 

ex-presidenTe e aTual da uB 

d o s  e x c l u Í d o s
defendeM polÍTica púBlica

A comunicação produzida de forma compar-
tilhada foi um dos atrativos do 4º Seminá-

rio e 4º Congresso Nacional da UB. Na equipe, a 
Rede das Casas (na foto acima, com Paulo Edison 
- de camisa xadrez - então coordenador de comu-
nicação da UB), grupo liderado por Bob Contro-
versista, da MH2R, EES de Guarulhos (SP), com 
participantes que são parte do movimento Hip 
Hop paulista. As assessorias de comunicação da 
Unisol BR e da UNISOL SP se juntaram à equi-
pe. A cobertura também teve a presença da Rede 
TVT, na realização de entrevistas com autorida-
des, cooperados e parceiros nacionais e interna-
cionais. Assista às matérias no perfil e na página 
do Facebook da Unisol Brasil. E também veja um 
artigo da Rede das Casas sobre arranjos produti-
vos de cultura em http://unisol.coop/hx.
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imagens : TVT
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Leonardo Pinho, elei-
to presidente da Unisol 
Brasil, fala de seus pla-
nos e do cenário econômi-
co e social atual e proje-

ções para 2016.

Arildo Mota, ex-presi-
dente e atual diretor in-
ternacional da UB, faz 
um balanço de sua admi-
nistração no último triê-

nio 2012 - 2015.

Você pode assistir aos vídeos por meio dos QR-Codes e dos  links encurta-
dos ao lado.  
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auToridades da ecosol nacional

e  o s  c e n á r i o s
coMenTaM  polÍTica púBlica

http://goo.gl/co1cio

http://goo.gl/5Px2bq

Paul Singer, secretá-
rio Nacional de Econo-
mia Solidária, (Senaes/
MTPS) defende continui-
dade e ampliação do setor 

nas políticas públicas.

José Lopes Feijó, secre-
tário nacional do Minis-
tério do Trabalho e Pre-
vidência Social (MTPS), 
sintetiza realizações e 
aponta perspectivas para 

2016.

imagens : TVT http://UNISOL.coop/eR http://UNISOL.coop/eZhttp://UNISOL.coop/fa http://UNISOL.coop/eY

Ministério do
Desenvolvimento Agrário

Ministério do
Trabalho e Emprego

Secretaria do
Desenvolvimento Territorial

Secretaria Nacional de
Economia Solidária

Acompanhou a UNISOL nas redes?

Parceiros
INTERNACIONAIS:

NACIONAIS:

Ministério do
Desenvolvimento Agrário

Ministério do
Trabalho e Emprego

Secretaria do
Desenvolvimento Territorial

Secretaria Nacional de
Economia Solidária

Ministério do 
Trabalho e Previdência Social

Você encontra um rico conteúdo do evento nos vídeos com a gravação da 
transmissão online dos três dias nas redes sociais da entidade; Facebook, 
por meio do perfil, da Fan Page e da página  Registros e Narrativas do 4º 
Seminário e Congresso Nacional da UB em http://unisol.coop/hu. E ainda, 
no Google+ no perfil +unisolbrasil, Twitter @UnisolBrasil, canal no You 
Tube unisolbrasil, além do hot site da Rede TVT http://www.tvt.org.br/
eventos/seminario-nacional-unisol-brasil, e canal RedeTVT, no You Tube.
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4º

O CONTEÚDO DA TRANSMISSÃO ONLINE ESTÁ DISPONÍVEL EM:

Unisol Brasil unisolbrasil @unisolbrasil

REALIZADO DE �� A �� DE NOVEMBRO DE ����
 NO BRASTON HOTEL, EM SÃO PAULO

REALIZAÇÃO PATROCÍNIO APOIO


