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RESUMO 
 

O presente trabalho se concentra no estudo detalhado da Associação Centro 

de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas – CDCT, localizada no bairro das 

Timbaúbas em Juazeiro do Norte/CE.  Ao se instalar numa nova sede, os 

associados que a compunham, foram inseridos em uma comunidade onde havia 

muito mais do que apenas escassez de recursos materiais. Foi quando alguns deles 

sentiram a necessidade de mudança de ideal que os mantinham unidos. A realidade 

com que se depararam, foi suficiente para entenderem que uma mudança de 

comportamento por parte de todos se fazia necessária. Começaram a pensar em 

ações, onde aquela comunidade carente de tantos serviços pudesse usufruir do 

espaço comum da sede da associação, além de se beneficiar de projetos que ela 

mesma viesse a desenvolver. A pesquisa tem como objetivo geral o processo de 

analisar esta associação na perspectiva de um empreendimento econômico e 

solidário (EES) e à luz do marco analítico de sustentabilidade, com intuito de saber 

em que medida esta, enquanto EES tem desenvolvido as dimensões da 

sustentabilidade. Para tanto é feita uma análise a partir de um quadro analítico da 

sustentabilidade. Como objetivos específicos buscou-se identificar os referenciais 

ligados à economia solidária, empreendimentos econômicos e solidários e seus 

panoramas atuais no Brasil e na região do Cariri, além de um levantamento teórico 

sobre sustentabilidade. Foi também realizada uma caracterização profunda e uma 

analise do CDCT a partir do quadro analítico apresentado. Como pressuposto, 

considerou-se que o CDCT articula as diversas dimensões de sustentabilidade e 

pode desenvolver ações capazes de contribuir para um desenvolvimento 

sustentável. A pesquisa foi do tipo exploratória e utilizou como  método o estudo de 

caso com coleta de dados por meio de pesquisa bibliográfica e da observação 

participante, bem como entrevista focalizada e análises documentais. Como 

resultado, observou-se que a associação se enquadra no perfil de empreendimento 

econômico e solidário, articulando diversas lógicas econômicas e desenvolve 

atividades que estimulam uma participação da comunidade envolvida capaz de 

promover transformações sociais, políticas, culturais e ambientais.  

 
Palavras chaves: Economia solidária. Empreendimento econômico e solidário. 

Sustentabilidade. 

 



 
ABSTRACT 

 

This paper focuses on the detailed study of the Association of Community 

Development Centre Timbaúbas - CDCT, located in the neighborhood of Timbaúbas 

in Juazeiro do Norte / CE. When installing a new headquarters, members who 

composed it, were inserted in a community where there was more than just lack of 

material resources. That's when some of them felt the need to change the ideal held 

together. The reality they encountered was enough to understand that a change in 

behavior on the part of all was required. Began to think of actions where that 

community lacks many services could make use of the common area of the 

association's headquarters, as well as benefit from projects that she might develop. 

The research aims to describe the process of examining this association in view of 

an economic enterprise and supportive (EES) and the light of the analytical 

framework of sustainability, in order to know to what extent this while ESS has 

developed sustainability dimensions. Therefore an analysis from an analytical 

framework of sustainability. The specific objectives sought to identify the benchmarks 

linked to social economy, solidarity and economic enterprises and their current 

panoramas in Brazil and in the Cariri, plus a theoretical survey on sustainability. It 

also carried out a thorough characterization and analysis of CDCT from the analytical 

framework presented. As assumed, it was considered that the CDCT articulates the 

various dimensions of sustainability and can develop actions that contribute to 

sustainable development. The research was exploratory and used as the case study 

method with data collection by means of literature and participant observation and 

focused interviews and documentary analysis. As a result, it was observed that the 

association fits the profile of entrepreneurship and economic solidarity, linking 

several economic logic and develops activities that encourage community 

participation involved capable of promoting social, political, cultural and 

environmental. 

 

Keywords: Social Economy. Economic enterprise and supportive. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Muitos são hoje os problemas de ordem econômica, social, cultural, 

política e ecológica, presentes em comunidades onde o desenvolvimento, não 

alcançou níveis capazes de incluí-las em situações aceitáveis de 

sobrevivência.  

Observam-se em todo Brasil, por exemplo, regiões e pessoas que 

foram excluídas deste processo acelerado imposto pelo capitalismo e que 

outras, se quer conhecem a sua dinâmica. Em meio a este processo 

(re)surgem propostas que podem possibilitar uma vida mais digna, 

estabelecendo uma nova lógica de funcionamento da economia. A economia 

solidária, segundo Singer, apresenta-se como meio para viabilizar a auto-

sustentabilidade através da construção de alternativas que trazem novas 

formas de geração e apropriação de tecnologias. 

 

(...)multiplicam-se as organizações não governamentais (ONGS) e 

movimentos de libertação cuja atuação visa preservar o meio 
ambiente natural, a biodiversidade, o resgate da dignidade humana 
de grupos oprimidos e discriminados e a promoção de comunidades 
que por sua própria iniciativa e empenho melhoram suas condições 
de vida, renovam suas tradições culturais etc. (SINGER, 2002, 
p.112). 

 

Apesar de a concepção primária de economia solidária ter sido 

concebida através dos pensadores utópicos, como uma nova sociedade que 

une a forma industrial de produção com a organização comunitária da vida 

social, existem hoje pensadores que a veem como alternativa ao modo de 

produção vigente, como pode ser exemplificado em Singer (2002). Há 

correntes de pensadores contemporâneos que entendem a economia solidária 

como um outro modo de vida, onde os valores absorvidos vão além da 

competição característica da sociedade capitalista, como é o caso de Marcos 

Arruda (1996). Ainda há quem a conceba como uma alternativa aos setores 

populares, com a organização associativa dos trabalhadores, representando 

uma saída para sobreviver ao neoliberalismo. Está entre os autores dessa 

perspectiva Coraggio (2009). Além de uma abordagem que a define através de 

um olhar antropológico vista assim por França Filho e Laville (2004). 
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A Economia Solidária no Brasil se redesenha, de acordo com 

informações obtidas na SENAES, através das instancias governamentais, dos 

fóruns de economias solidária, das ligas ou uniões, das entidades de apoio e 

fomento, além de outros tipos de empreendimentos econômicos e solidários 

(EES). 

Os empreendimentos econômicos solidários representam a célula 

primeira de um processo que pode desencadear a consolidação de uma nova 

forma de perceber um desenvolvimento pautado em uma racionalidade 

diferente da concepção capitalista dominante. Estes são representados no 

Brasil através do cooperativismo popular, das redes de empreendimentos, das 

organizações de finanças solidárias, das associações, clube de trocas entre 

outros grupos. 

França Filho e Laville (2004) destacam dentre as características dos 

empreendimentos econômicos solidários, a pluralidade de princípios 

econômicos, autonomia institucional, democratização dos processos 

decisórios, sociabilidade comunitária pública e finalidade multidimensional. 

Apesar de suas características peculiares, os empreendimentos 

econômicos e solidários, no que tange a região do Cariri Cearense, não 

apresentam, segundo Medeiros² (2012), níveis elevados de práticas 

sustentáveis. 

A sustentabilidade se insere nesta visão como um olhar diferenciado 

sobre um desenvolvimento mais amplo e com dimensões a serem atingidas a 

fim de proporcionar para futuras gerações, o direito de uso dos recursos 

naturais que as atuais gerações desfrutam. Segundo a visão de Sachs (1994), 

“o desenvolvimento sustentável inicia-se por compreender a vida humana na 

terra e a relação da ação humana com a natureza”. Em suas colocações sobre 

o desenvolvimento, o papel do homem merece destaque, hora como 

protagonista, hora como vítima. Ele traz à tona a questão ética relacionada ao 

desenvolvimento e ressalta a importância do controle individual das decisões 

de consumo, acima do controle social.  

No que tange os conceitos sobre sustentabilidade, na visão de Leff 

(2001), autor humanista, a preocupação com a degradação ambiental 

(componente ecológico) é tão importante quanto a preocupação com a pobreza 

e a exclusão (componentes sociais) para que se estabeleça um 
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desenvolvimento sustentável. 

O presente trabalho se concentra no estudo da associação Centro 

de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas – CDCT localizada em 

Juazeiro do Norte/CE, e tem como intuito, saber em que medida esta, enquanto 

empreendimento econômico e solidário tem desenvolvido as dimensões da 

sustentabilidade. Para uma melhor compreensão do estudo, se fez necessário 

um levantamento conceitual sobre economia solidária, seus empreendimentos 

e panoramas no Brasil e no Cariri cearense, além de conceitos sobre 

sustentabilidade. É feita também uma leitura do empreendimento a partir de um 

quadro analítico de sustentabilidade desenvolvido por Cunha (2012) e 

adequado para o estudo. 

Como maior dificuldade para a realização do propósito da pesquisa, 

destacou-a a fase de amadurecimento em que se encontra a experiência, 

enquanto empreendimento de economia solidária pautada em princípios de 

sustentabilidade. O que em alguns momentos, possibilitou um olhar desafiador 

da pesquisadora, não sendo assim, um determinante para desqualificá-la 

enquanto objeto de estudo.  

A justificativa do tema estudado se deu principalmente devido à uma 

inquietude da pesquisadora em poder contribuir com o desenvolvimento de 

alternativas para soluções de problemas sociais latentes, que não sejam 

meramente assistencialistas, mas que caminhem de fato, para uma 

transformação social. Foi também estabelecida uma empatia direta com as 

ações desenvolvidas pelo CDCT, acreditando ainda a pesquisadora que este 

empreendimento se constitui num celeiro de possibilidades acadêmicas para 

discussões, avaliações e projeções da temática estudada. Entende ainda que 

as particularidades observadas nos EESs podem favorecer a realização de 

ações pontuais, transformadoras de realidades e desenvolvimento de políticas 

públicas que visem integrar as comunidades alcançadas por estes na busca de 

soluções para seus desafios sociais, políticos, culturais, econômicos e 

ecológicos.  

 

Objetivos e pressupostos do trabalho 

Logo, estabeleceu-se como questão problema a ser elucidado o fato 

de ter que avaliar em que medida o CDCT, enquanto empreendimento 
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econômico e solidário (EES) tem desenvolvido as dimensões de 

sustentabilidade? Partiu-se do pressuposto de que o empreendimento 

estudado, O CDCT, enquanto EES e de acordo com o marco analítico de 

sustentabilidade, tem as dimensões de sustentabilidade desenvolvidas e 

contribui para a inclusão de pessoas pertencentes a uma dada comunidade, 

em um desenvolvimento que visa assegurar o usufruto dos recursos 

econômicos, naturais, sociais e culturais, garantindo para gerações futuras o 

mesmo direito.  

Isto levou a ter como objetivo geral da pesquisa, o processo de 

analisar o CDCT, na perspectiva de um empreendimento econômico e solidário 

e à luz do marco analítico de sustentabilidade. 

O objetivo geral foi segmentado em três objetivos específicos: 1) 

Identificar os referenciais que conceituam ECOSOL e EES e seus panoramas 

atuais respectivamente no Brasil e na região do Cariri cearense. 2) Realizar um 

mapeamento dos referenciais da sustentabilidade tendo em vista a utilização e 

adequação de um marco analítico para EES; 3) Realizar uma leitura das ações 

do CDCT à luz do marco analítico de sustentabilidade . 

Procedimentos metodológicos 

A pesquisa realizada foi do tipo qualitativa exploratória e foi realizada 

com base no método de estudo de caso, que se caracteriza como um tipo de 

pesquisa cujo objetivo é a analise profunda de uma unidade.  

Moreira (2002) apresenta características básicas dessa metodologia 

em um sumario onde inclui a interpretação como foco, ênfase na subjetividade, 

flexibilidade na conduta do estudo, interesse maior no processo e não apenas 

no resultado, a ligação intima entre contexto e o comportamento das pessoas 

na formação da experiência além do reconhecimento da influencia da pesquisa 

sobre a situação, admitindo-se que o pesquisador sofre influência da situação 

de pesquisa. 

A coleta de dados se fez através de duas etapas, a saber: pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo. Para Gil (1994, p. 48) a pesquisa 

bibliográfica é aquela “(...) desenvolvida a partir de material elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Os dados de material 

elaborado abrangem artigos, periódicos, dissertações, teses, livros e 

reportagens publicadas sobre os temas de Sustentabilidade, Economia 
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Solidária, Empreendimentos Econômicos Solidários, além de consultas à sites 

relacionados ao tema. Foram utilizados autores como Ignacy Sachs, Enrique 

Leff, Suely Chacon, Jeans-LousLaville, Eduardo Cunha, França Filho, Silva 

Junior, Paul Singer, Coraggio, Arruda.  Utilizaram-se documentos de apoio para 

melhor compreensão da história do caso, como atas de reuniões e arquivos 

fotográficos. 

A pesquisa de campo fora realizada no local do estudo em questão, 

no período de janeiro de 2010 a abril de 2013. Ela teve inicio antes mesmo da 

pesquisadora iniciar o desenvolvimento deste trabalho. Foi considerado aqui, o 

período da vivência que ela teve desde os primeiros contatos do processo de 

incubação que se faz no empreendimento pela Incubadora Tecnológica de 

Empreendimentos Econômicos e Solidários da Universidade Federal do Ceará 

– ITEPS.  

A pesquisadora encontra-se no projeto desde o momento da 

acolhida do EES pela ITEPS, no inicio de 2010, quando se iniciou a fase de 

observação. A observação, segundo Godoy (1995) tem um papel essencial no 

estudo de caso. Pois, segundo ela, quando estamos observando, procuramos 

apreender aparências, eventos e/ou comportamentos.  Ela ainda pode ser de 

caráter participante ou não participante.  

No estudo em foco, ela se deu das duas formas. Inicialmente, a 

pesquisadora se colocou na posição dos elementos estudados participando do 

processo de incubação e atuando no projeto através da ITEPS, como 

pesquisadora e instrutora voluntária. Esteve assim, como participante ativa do 

processo inicial de formação do grupo, onde contaram com diversos cursos na 

área de economia e finança solidárias. Suas anotações, roteiros de aulas 

ministradas, e até mesmo a lembrança dos fatos são partes de documentos 

organizados para o desenvolvimento da pesquisa.  

Por estabelecer vínculos de amizade entre os associados, a 

pesquisadora, mesmo não estando envolvida diretamente com as ações do 

CDCT, acompanhou durante os anos de 2011/2012, como observadora não 

participante, o desenvolvimento de suas ações.  

Mais recentemente, desde outubro de 2012, por ocasião do 

desenvolvimento do estudo de caso da pesquisa, voltou a ter contatos 

constantes e focados. Foram realizadas visitas entre os meses de outubro a 
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fevereiros à sede do CDCT para observação das atividades em 

desenvolvimento e houve acesso aos documentos materiais, como o acervo de 

fotos que retrata desde a criação da associação aos dias atuais, além das atas 

das reuniões da associação.  Em fevereiro de 2013 foi realizada com todos os 

associados uma entrevista do tipo focalizada como técnica de pesquisa. Nesta, 

o pesquisador elabora um roteiro de tópicos e possui a liberdade de fazer as 

perguntas como quiser, (MARCONI; LAKATOS, 2006), o roteiro foi elaborado 

com base no marco analítico de sustentabilidade que embasa a pesquisa. 

Estruturação do trabalho 

A fim de se alcançar os objetivos traçados, o texto é dividido em 

duas partes. A primeira delas, intitulada de Economia Solidária e 

Sustentabilidade - Levantamento Conceitual intenciona alcançar os dois 

primeiros objetivos específicos, dando embasamento teórico para 

entendimento da análise do caso que é feita no segundo momento. Ela é 

dividida em quatro capítulos. No primeiro, é realizado um resgate histórico da 

economia solidária, através de pesquisa bibliográfica, apresentado algumas 

das vertentes que a conceituam; é apresentado também neste capítulo, o 

panorama da ECOSOL no Brasil através da descrição dos setores que a 

representam.  No segundo capítulo, são apresentados dados referentes ao 

perfil dos empreendimentos econômicos e solidários na região do Cariri 

cearense, além de uma seção que trata de bancos comunitários e moedas 

sociais, por ser de relevância para a análise do caso.  

No terceiro capítulo, foi apresentado um quadro com os principais 

marcos da sustentabilidade e em seguida descrito a visão de autores 

referendados no assunto. No quarto capítulo, é apresentada e realizada uma 

adequação para o estudo do caso de um quadro analítico de sustentabilidade 

para empreendimentos econômicos e solidários, desenvolvido para análise de 

ecovilas, mas devidamente justificada sua adequação a pesquisa através do 

referencial teórico utilizado para este fim.   

A segunda parte do texto, intitulada de Análise do Caso é composta 

de dois capítulos e procura desenvolver o terceiro objetivo específico. No 

primeiro capítulo desta parte, que representa o quinto capítulo da pesquisa, é 

realizada uma caracterização minuciosa do local, onde está inserido o 

empreendimento escolhido, e do próprio empreendimento. No sexto capítulo é 
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detalhada uma leitura do caso conforme o marco analítico da sustentabilidade, 

onde são também feitas considerações sobre este.    

Por fim, são abordadas as considerações finais sobre todo o 

trabalho e feitas recomendações acadêmicas para desenvolvimento de outras 

pesquisas ligadas ao tema. 
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Parte I 
Economia Solidária e Sustentabilidade, Levantamento Conceitual. 
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2 CONTEXTUALIZANDO A ECONOMIA SOLIDARIA 
 

 
O presente capítulo tem o propósito de realizar uma 

contextualização sobre a economia solidária para situar o leitor na 

compreensão do tema. Serão abordadas as principais linhas de pensamento a 

fim de identificar nestas, características do caso a ser analisado. Será realizado 

também, um levantamento sobre a representatividade da economia solidária no 

Brasil e o seu perfil no Cariri cearense, a fim de se entender a significância do 

objeto de estudo desta pesquisa. Por fim, buscará detalhar informações a cerca 

de bancos comunitários, assim como também sobre moedas sociais, por 

entender a importância deste tipo de empreendimento econômico e solidário 

para a compreensão do objeto de estudo da pesquisa. 

 

2.1Uma viagem pela história da Economia Solidaria 
 

Com o avanço da industrialização, que se acentuou e se expandiu a 

partir da II Guerra Mundial, e o conseqüente aumento no numero de postos de 

trabalho, o movimento operário conquistou muitos direitos para os 

assalariados: salários reais mais elevados, menos horas de trabalho, 

seguridade social mais abrangente. No Brasil não foi diferente. Os ganhos na 

qualidade de vida da classe com carteira de trabalho assinada eram 

substanciais e assegurava um padrão de vida desejável por muitos a ponto de 

os que assim se encontravam desejarem apenas a manutenção do status. Os 

sindicatos passaram a não mais lutar por uma alternativa emancipatória do 

proletariado, mas pela manutenção dos empregos. 

A partir dessa apatia revolucionaria da classe trabalhadora e 

consequentemente dos sindicatos, a economia solidária deixa de ser 

interessante ate mesmo nas cooperativas, que passam a introduzir o 

assalariamento.  

Com a transferência de parte da produção mundial dos países 

centrais e semi-desenvolvidos, para países sem conquistas sociais, após 

meados dos anos setenta, o desemprego fica latente no cenário mundial. 

Demissões em grande escala são realizadas e acomodações das 
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necessidades patronais, como redução de salários e direitos adquiridos com 

propósito de assegurar os postos de trabalho, são realizadas a todo tempo. Os 

sindicatos se fragilizam pelo numero cada vez menor de trabalhadores 

atendidos com direitos legais reconhecidos.   

Diante deste quadro, a economia solidária é apontada em muitos 

países, como uma alternativa para os proletariados, não mais como resposta a 

falta de dignidade e de condições humanas e econômicas de trabalho, como 

fora no seu nascimento: “a economia solidária nasceu pouco depois do 

capitalismo industrial, como reação ao espantoso empobrecimento dos 

artesãos provocado pela difusão das máquinas e da organização fabril da 

produção” (SINGER, 2002,p.24), agora pela retirada abrupta de tais condições 

adquiridas. 

Na realidade, ela foi reinventada. Há indícios da criação em numero 

cada vez maior de novas cooperativas e formas análogas de produção 

associada em muitos países. O que distingue este “novo cooperativismo” é a 

volta aos princípios, o grande valor atribuído à democratização e a igualdade 

dentro dos empreendimentos, a instancia na auto gestão e o repudio ao 

assalariamento. (SINGER, 2002, p.111). 

Segundo Singer, as transformações contextuais, como a crise dos 

Estados do “socialismo realmente existente” e o semi fracasso dos governos 

social-democratas que submeteram as economias nacionais, sobretudo na 

periferia, aos ditames do grande capital financeiro global, estão em sintonia 

direta com o novo papel que a economia solidária assume fazendo com que o 

foco dos movimentos emancipatórios volte-se cada vez mais para a sociedade 

civil. 

 
(...)multiplicam-se as organizações não governamentais (ONGS) e 

movimentos de libertação cuja atuação visa preservar o meio 
ambiente natural, a biodiversidade, o resgate da dignidade humana 
de grupos oprimidos e discriminados (de que o zapatismo mexicano 
seja o paradigma) e a promoção de comunidades que por sua própria 
iniciativa e empenho melhoram suas condições de vida, renovam 
suas tradições culturais etc. (SINGER, 2002, p.112). 

 

Singer (2002) afirma que, para que a economia solidária sobreviva 

no mundo contemporâneo, não se faz necessário um Estado dinâmico, mas 

uma sociedade com “disposição de aprender e experimentar, aderindo aos 
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princípios da solidariedade, da igualdade e da democracia e de sua disposição 

de seguir estes princípios na vida cotidiana”. A valorização social do trabalho 

humano, a satisfação plena das necessidades de todos como eixo da 

criatividade tecnológica e da atividade econômica, o reconhecimento do lugar 

fundamental da mulher e do feminino numa economia fundada na solidariedade 

e na busca de uma relação de intercambio respeitoso com a natureza e os 

valores da cooperação e da solidariedade são alguns dos princípios que 

norteiam a economia solidária na contemporaneidade. 

A economia solidária, para Singer, apresenta-se como meio de 

viabilizar a auto sustentabilidade através da construção de alternativas que 

trazem novas formas de geração e apropriação de tecnologias que ofereçam 

sustentação aos empreendimentos. 

Apesar de a concepção primária de economia solidária ter sido 

concebida através dos pensadores utópicos como uma nova sociedade que 

une a forma industrial de produção com a organização comunitária da vida 

social, existem hoje pensadores que a veem como alternativa ao modo de 

produção vigente, como pode ser exemplificado em Singer (2002). Há 

correntes de pensadores contemporâneos que entendem a economia solidária 

como um outro modo de vida, onde os valores absorvidos vão além da 

competição característica da sociedade capitalista, como é o caso de Marcos 

Arruda (1996). Ainda há quem a conceba como uma alternativa aos setores 

populares, com a organização associativa dos trabalhadores, representando 

uma saída para sobreviver ao neoliberalismo. Está entre os autores dessa 

perspectiva Coraggio (2009). Além de uma abordagem que a define através de 

um olhar antropológico França Filho e Laville (2004). 

 

2.2Vertentes da ECOSOL 
 

2.2.1 Economia Solidária como Alternativa ao Modo de Produção 
Capitalista 
 

A partir de uma visão inspirada na tradição marxista a economia 

solidaria para Singer (2002), aproxima-se da tradicional luta de classes, onde o 

trabalhador e o capital são oponentes e ela é identificada como um novo modo 
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de produção. Singer (2002) condena, antes de qualquer ponto, a ditadura do 

capital na empresa, onde os donos dos meios de produção exercem poder 

ilimitado alicerçado no direito de propriedade.   

Singer diz que o programa de economia solidaria, fundamenta-se na 

tese que as contradições do capitalismo criam oportunidades de 

desenvolvimento de organizações econômicas, cuja lógica é oposta ao modo 

de produção dominante e seu avanço não se limitaria ao apoio institucional e 

financeiro do Estado, especialmente quando se trata de recuperação de 

comunidades em situação de miséria, que não possuem recursos mínimos 

para iniciar um processo de auto emancipação.  

Acredita ainda, que para se desenvolver a economia solidária, 

precise apenas que uma considerável parcela da população esteja com 

disposição para aprender e experimentar, para aderir aos princípios da 

solidariedade, da igualdade e da democracia e ainda que estejam dispostos a 

seguir estes princípios na vida cotidiana. Sendo assim, a economia solidária, 

pode ser entendida como “um modo de produção cujos princípios básicos são 

a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual” 

(SINGER, 2002 p. 10).  

Singer considera duas possibilidades para a prosperidade da 

economia solidária: a primeira seria a possibilidade de o capitalismo mergulhar 

em uma profunda e longa depressão ou o crescimento econômico da maioria 

dos países fosse menor que a elevação da produtividade do trabalho; a 

segunda seria a possibilidade da economia solidaria ser mais que uma 

resposta à incapacidade capitalista de integrar todos os membros da 

sociedade, sedentos de trabalho em sua economia. 

A economia solidária, a partir dessa visão passa a ser entendida 

como uma alternativa superior ao capitalismo por trazer às pessoas que a 

integram como produtoras, poupadoras, consumidoras, uma vida melhor. 

Melhor não apenas no sentido de que possam consumir mais com menos 

dispêndio de esforço produtivo, mas também melhor no relacionamento com 

familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de estudo etc.; na 

liberdade de cada um escolher o trabalho que lhe dá mais satisfação; no direito 

à autonomia na atividade produtiva, de não ter de se submeter às ordens 

alheias, de participar plenamente das decisões que o afetam; na segurança de 
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cada um, saber que sua comunidade jamais o deixará desamparado ou 

abandonado. (SINGER, 2002). 

 

2.2.2 Economia Solidária vista a partir de relações sociais baseadas no 
amor 
 

Arruda (2004) traz uma visão de economia solidária a partir de um 

movimento de uma economia mais sensível, baseada no amor. Para este 

autor, o desejo de felicidade inerente ao ser humano, não deve existir sem 

auto-respeito, respeito mútuo e amor entre as pessoas.   

A definição mais humanista de Arruda (2000, 2004), entende a 

economia solidária dentro de um movimento de amorização e de feminização 

da economia. Para ele a economia solidária esta diretamente relacionada com 

a perspectiva da motivação das ações humanas.   

Arruda (2004) afirma que um fator ontológico para o surgimento da 

economia solidária é “o profundo desejo de felicidade, que não pode existir sem 

autorespeito, respeito mútuo e laços de amor entre as pessoas” (ARRUDA 

2004, p.1). A economia solidária seria então, uma ferramenta para a 

construção de um projeto maior, de uma solidariedade consciente, construída 

como parte de um projeto teleológico. Portanto, que envolve fins que nós 

lançamos em nossa ação. Um projeto para iluminar a nossa ação. Essa é a 

concepção de amor como lei natural de convergência, como uma tendência 

natural da humanidade (ARRUDA, 2000). 

O amor pode ser entendido, neste contexto, como um sentimento 

desenvolvido individualmente por cada um, como um parâmetro para a atuação 

numa dinâmica relacional. Isto se torna mais evidente quando se percebe que 

na visão de Arruda, o direcionamento da construção da economia solidária 

aponta para o desenvolvimento individual ao mesmo tempo em que se dá o 

coletivo. Como no corpo humano, a saúde primeira da célula reflete no bem 

estar de todo o corpo. 
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2.2.3 Economia Solidária como proposta de Economia do Trabalho 
 

Para alguns autores a economia solidária pode ser entendida como 

economia do trabalho. Coraggio (2009) diz que a economia do trabalho se 

refere às formas de organização e de produção segundo uma racionalidade 

reprodutiva da vida. Isto inclui os processos autogestionados por trabalhadores, 

sejam individuais ou agrupados – empreendimentos familiares, associações 

que organizam condições de vida, mutirões, cooperativas- também inclui o 

trabalho domestico, trabalho comunitário, diversas formas de associação para 

melhorar as trocas finais, assim como também o trabalho assalariado que 

diminui o direcionamento para o capital pressionado pela busca de uma 

crescente autonomia e emancipação dos sistemas produtivos, sem taylorismo 

ou toyotizados. Nessa perspectiva, o trabalhador não é o proprietário de um 

recurso que organiza o capital e sim o sujeito da produção que planeja sua 

autonomia desde o interior do sistema capitalista. 

Essa corrente de pensadores, entende a economia solidária como 

uma resposta programática a afirmação do Fórum Social Mundial de que um 

outro mundo e outra economia são possíveis. Para Coraggio(2009), o 

desenvolvimento de praticas de trabalho mercantil autogestionado e de 

trabalho de reprodução das unidades domesticas e comunidades mediante a 

produção de valores de uso (praticas de sobrevivência) são opções geradas ao 

admitir que a inclusão por via do emprego no setor capitalista não é tão fácil 

para a maioria. Ainda para o mesmo autor, a economia é uma construção 

social e política, que não há “economias naturais” e que não podemos deixá-la 

a mercê das forças assimétricas imperantes. 

A economia solidária para Coraggio (2009), adjetivada como 

economia “social”, significa que todos os eixos econômicos são eixos sociais 

em que se entrelaçam com a multidimensionalidade da sociedade humana: o 

econômico não pode existir sem a natureza, sem o material, muito menos fora 

do simbólico, da cultura e da política. Pretender o contrario, é propor como o 

neoliberalismo, que libera mecanismos os quais se mostram destrutivos para a 

vida. 

Coraggio (2009) afirma que os atores econômicos, que compõem a 

economia solidaria, organizam a sociedade e as múltiplas instituições, com 
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finalidade de não se limitarem ao reducionismo econômico. Para tanto atuam 

racionalmente excluindo ações que destruam a vida em sociedade. 

 

 2.2.4 Economia Solidária vista através de um olhar antropológico 
 

Baseado numa visão polanyiana, França Filho e Laville (2006, 27) 

ratificam que “o processo produtivo não tem condições de existir independente 

do próprio tecido da vida social entre as pessoas”. As relações estabelecidas 

em comunidades estão ligadas diretamente às trocas econômicas realizadas 

nos empreendimentos econômicos solidários. Essas, estariam intimamente 

relacionadas a ação humana, balizada no paradigma antropológico da dádiva 

(dar, receber e retribuir) que vincula os processos de troca à origem dos laços 

sociais. Toda essa dinâmica estaria articulada entre interesse e desinteresse, 

obrigação e liberdade, impossibilitando que a ação humana seja unicamente 

impulsionada por fins monetários. 

Laville (1994), apoiado em Polanyi que identifica em sua obra “A 

grande transformação”, quatro grandes princípios do comportamento 

econômico (o mercado auto regulado, a redistribuição, a domesticidade e a 

reciprocidade), reordena na contemporaneidade esses princípios, introduzindo 

um sistema de direito jurídico-político que regula as relações de trabalho, vista 

como meio fundamental de produção e distribuição de riquezas.  Para França 

Filho e Laville, as práticas de economia solidária estariam baseadas em lógicas 

(as mercantis, as não mercantis e as não monetárias) diversas e que se 

articulam no ambiente social.  

A economia mercantil estaria fundamentada no princípio do mercado 

auto regulado. Onde as trocas seriam marcadas pela impessoalidade e pela 

paridade monetária. O valor do bem é medido pelo seu preço e as relações são 

estritamente utilitárias. A economia não mercantil baseia-se na redistribuição. 

Há uma verticalização da relação de troca e seu caráter é de obrigatoriedade. 

O Estado apropria-se dos recursos com finalidade de distribuí-los. A economia 

não monetária fundamenta-se na reciprocidade, onde as relações de troca são 

orientadas pela lógica da dádiva. Há uma circulação horizontal dos bens 

objetivando alimentar os laços sociais.  

É observada também, a idéia de economia plural, embasada na 
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construção conjunta da oferta e da demanda (ANDION, 2001; FRANÇA FILHO 

e LAVILLE, 2004; MANCE 2001) e pela constituição de redes (ARRUDA, 2000, 

FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004; MANCE 2001). Estas emergem objetivando a 

articulação das relações entre empreendimentos solidários, e entre estes e 

consumidores, criando uma demanda efetiva que garanta a sua viabilidade e 

rompa com a lógica do mercado auto regulado. Assim, podemos assistir a um 

desenvolvimento do caráter democrático das experiências, num processo de 

articulação entre atores locais, estimulando práticas integradas, que se 

articulam para o desenvolvimento local.  

A economia solidaria, na perspectiva antropológica, é marcada por 

uma forte articulação política, onde surgem práticas a partir da mobilização 

comunitária, imbuídas do desejo de criar organizações com finalidade 

primordial de atender aos interesses coletivos e alicerçados no controle 

democrático. Sendo estas, diferenciadas das que compõem o movimento 

associativista tradicional por envolver um número maior de questões 

diretamente ligadas a um território, possibilitando a solução de problemas 

políticos, econômicos e sociais de uma determinada comunidade. 

 

2.3 Panorama da ECOSOL no Brasil 
 

Para Alzira Medeiros, (2007) as manifestações da economia dos 

setores populares, que a autora denomina de economia popular solidária, no 

caso do Brasil, não são reflexos, apenas da crise do Estado-providência ou 

Bem-Estar Social e do modelo de reprodução e acumulação do capital, como é 

o caso da Europa. A desigualdade social e a exclusão social, bem como a 

economia dos setores populares, estão presentes na historia da formação 

socioeconômica do Brasil. Isso porque, no país, dado a sua condição de 

periferia do capital, nunca houve um Estado Providencia, uma economia de 

pleno emprego e uma sociedade assalariada nos moldes europeus ou norte-

americanos, ainda que a crise atual do modelo capitalista de produção e de 

Estado no mundo seja responsável pelo desemprego estrutural, pelo 

crescimento da pobreza e por novas formas de exclusão social. Portanto, no 

Brasil, a histórica desigualdade se soma a nova exclusão, formando o sujeito 

social da economia solidária.  
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A partir da década de oitenta, começam a se expandir experiências 

de economia solidária no Brasil. Além de desempregados e marginalizados, 

inúmeras entidades ligadas a movimentos religiosos, sindicatos e 

universidades são responsáveis pela reinvenção da economia solidária no 

nosso pais. Essas entidades apoiam o desenvolvimento de empreendimentos 

econômicos e solidários (EES) difundindo os princípios básicos do 

cooperativismo, da autogestão e repassando conhecimentos essenciais para 

sua formação, além de acompanhamento especializado até a sua auto 

sustentação administrativa, financeira e comercial. 

A Economia Solidária no Brasil se redesenha, de acordo com 

informações obtidas na SENAES, através das instancias governamentais, dos 

fóruns de economias solidária, das ligas ou uniões, das entidades de apoio e 

fomento, além de outro tipos de empreendimentos econômicos e solidários 

(EES). 

 

2.3.1 Instancias Governamentais 
 

A economia solidária esta representada nas instancias 

governamentais, primeiramente na esfera federal pela Secretaria de Economia 

Solidária interligada ao Ministério do Trabalho, e nas esferas estaduais e 

municipais pelas secretarias especificas. 

Foi criada em 2003, pelo Governo Federal, a Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES), no Ministério do Trabalho e Emprego, com o 

objetivo de “promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, 

mediante políticas integradas, visando gerar trabalho e renda, inclusão social e 

promover o desenvolvimento justo e solidário” (SENAES) 

A criação da SENAES possibilitou a inclusão da economia solidária 

no Plano Plurianual do Governo Federal (2004/2007 e 2008/2011), através do 

Programa Economia Solidária em Desenvolvimento, com a destinação de 

recursos públicos do Orçamento Geral da União e a constituição de políticas 

públicas em diversos Ministérios: do Desenvolvimento Agrário, da Justiça, da 

Educação, Indústria e Comércio, além de tornar-se eixo do Programa Brasil 

Sem Miséria, do Ministério de Desenvolvimento Social. 
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Do ponto de vista dos recursos, a economia solidaria passou a ter 

acesso aos fundos federais, dado o alinhamento dos projetos com as diretrizes 

dos programas federais para a superação da pobreza e miséria, sendo ainda 

necessária a construção de um Sistema Municipal de EcoSol, cujos objetivos 

prioritários seriam: (i) incubação e assessoria técnica; (ii) desenvolvimento de 

tecnologias sociais para suporte a programas municipais. 

 

2.3.2 Fórum Brasileiro de Economia Solidária - FBES 

 

O FBES é reflexo do processo histórico que tem seu ápice no I 

Fórum Social Mundial (FSM), cujo evento contou com a participação de 16 mil 

pessoas vindas de 117 países, entre os dias 25 a 30 de janeiro de 2001. De 

acordo com o relato histórico descrito no site do próprio FBES, este evento 

contou com inúmeras oficinas, que fomentaram debates e reflexões, entre 

estes, destacou-se a oficina “Economia Popular Solidária e Autogestão” que 

tratava da auto-organização dos/as trabalhadores/as, políticas públicas e das 

perspectivas econômicas e sociais de trabalho e renda. 

Segundo informações no site do próprio FBES, as manifestações de 

interesses e a necessidade de articular a participação nacional e internacional 

do I FSM propiciaram a constituição do Grupo de Trabalho Brasileiro de 

Economia Solidária (GT- Brasileiro), composto de redes e organizações de 

uma diversidade de práticas associativas do segmento popular solidário: rural, 

urbano, estudantes, igrejas, bases sindicais, universidades, práticas 

governamentais de políticas sociais, práticas de apoio ao crédito, redes de 

informação e vínculo às redes internacionais. 

Em busca de unidade, diante da diversidade do campo, o GT-

Brasileiro estimulou a construção da identidade “Economia Solidária” 

decorrente da prática de respeitar as contribuições diversas de cada região e 

especificidades de suas organizações. Além do mais, conhecia a necessidade 

de investir na divulgação, caracterizar suas atividades e se constituir como uma 

articulação de dimensão nacional.  

Com esse grupo, foi proposto um Fórum Nacional onde foram 

realizadas plenárias e elaborados os Princípios da Economia Solidária, 
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ampliando e caracterizando seu campo de ação. O GT-Brasileiro era formado 

principalmente por entidades de assessoria/ fomento e por um segmento de 

gestores públicos. Desde cedo, via-se a necessidade de ampliação regional 

com o investimento em empresas e empreendimentos do campo da 

denominada “Economia Solidária”. Sentia-se falta de uma política pública 

nacional de Economia Solidária. No final de 2002, decorrente do processo 

eleitoral que culminou com a vitória do Governo Lula, o GT-Brasileiro elaborou 

a Carta ao Governo Lula intitulada “Economia Solidária como Estratégia 

Política de Desenvolvimento”, solicitando a criação da Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES).  

Na I Plenária Brasileira de Economia Solidária, realizada em São 

Paulo, entre os dias 9 e 10 de dezembro de 2002, contando com mais de 200 

pessoas - entre trabalhadoras/es de empreendimentos associativos, entidades 

de representação, entidades de assessoria/ fomento e gestores de políticas 

públicas – foi aprovada e encaminhada a Carta. 

A II Plenária realizada durante o FSM de janeiro de 2003, em Porto 

Alegre, foi aberta pelo GT-Brasileiro e presidida pelo professor Paul Singer, 

nesta foi publicado e distribuído o livro: “Do Fórum Social Mundial ao Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária” para os 800 participantes, constituídos 

principalmente por representantes de empreendimentos, entidades de fomento 

e redes internacionais. A Plenária definiu agenda de mobilização de debates e 

sensibilização pelas regiões do país e legitimou o GT-Brasileiro como promotor 

do processo de mobilização da Economia Solidária. 

Em junho de 2003 durante a III Plenária Brasileira de Economia 

Solidária, foi criada, de forma definitiva, a denominação Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária (FBES). A SENAES fora constituída pouco antes deste 

evento.  

O FBES saiu desta III Plenária com o objetivo de articular e mobilizar 

as bases da Economia Solidária pelo país a partir da Carta de Princípios e da 

Plataforma de Lutas aprovadas naquela oportunidade. Foi determinada a 

composição e funcionamento do FBES e iniciou-se um processo de trocas de 

informações entre o FBES e a SENAES, com o “compromisso de promover um 

intercâmbio qualificado de interesses econômicos, sociais e políticos, numa 

perspectiva de superar práticas tradicionais de dependência, que tanto têm 
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comprometido a autonomia necessária ao desenvolvimento das organizações 

sociais” (FBES, site). Nesse mesmo evento, articulou-se a criação dos fóruns 

estaduais e regionais, que asseguraram a realização do I Encontro Nacional de 

Empreendimentos de Economia Solidária com trabalhadoras/es em agosto de 

2004. 

Neste processo, “a Economia Solidária foi desafiada a gerir 

abastecimento, comercialização, trabalhar com moeda social, promover 

rodadas de negócio, realizar feiras em todos os estados, fazer campanha de 

consumo consciente, comércio justo e solidário, constituir redes, cadeias 

produtivas, finanças solidárias, trabalhar no campo do marco legal, 

especialmente: lei geral do cooperativismo e cooperativa de trabalho”. (FBES, 

site).O FBES, apresenta sua estrutura, descrita de acordo com o quadro 

abaixo, estruturado pela Secretaria Executiva do FBES (França Filho e Laville, 

2006, p.77).  

Nele, articulam-se entre os empreendimentos solidários, as 

entidades de assessoria e fomento, e gestores públicos. Há uma Coordenação 

Nacional, sendo esta sua principal instancia de decisão e esta representada 

por integrantes dos Fóruns Estaduais e das entidades e redes nacionais de 

fomento. Esta se reúne duas vezes por ano. Há um Conselho Interlocutor que 

faz a ponte do movimento da ES com a SENAES. Uma Secretária Executiva dá 

suporte às atividades do FBES, facilitando a comunicação entre as instâncias e 

realizando reuniões e eventos. Os grupos de Trabalho atendem às demandas 

do FBES que contribuam para o avanço da ES. Alguns Gts podem ser 

destacados: Mapeamento, Finanças solidárias, Marco Legal, Comunicação, 

Políticas Públicas, Relações Internacionais e Produção, Comercialização e 

consumo. 
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Quadro 1- Estrutura e Funcionamento do Fórum Brasileiro de Economia 

solidária  

 

Fonte: Fórum Brasileiro de Economia Solidária  

 

 

2.3.3 Fóruns Estaduais e Municipais de ECOSOL 
 

Os fóruns estaduais e municipais estão presentes praticamente em 

todos os Estados da Federação e combinam assim uma participação 

democrática, inscrita em sua carta de princípios e devendo orientar sua 

dinâmica de funcionamento, com a confrontação com os responsáveis públicos 

(FRANÇA FILHO, LAVILLE, 2006). Neles, os conflitos políticos estão 

fortemente presentes e são observados, principalmente nas divergências a 

cerca das escolhas estratégicas e rumos do movimento de ECOSOL.        

 

 

2.3.4 Redes de Socioeconomia Solidária 

 

As redes se constituem, segundo França Filho (2006)em formas de 

auto-organização das mais evidentes e antigas. Para ele, consistem num 
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associacionismo amplo que compreende um numero de experiências 

concretas, além de organizações de fomento e apoio onde compartilham 

valores e regras comuns e podem se estender em níveis local, regional, 

nacional e internacional. 

A Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária, foi instituída em 2001 

durante o Primeiro Fórum Social Mundial. Ela perpassa os limites de uma rede 

virtual de intercâmbio de conhecimento e chega a troca de experiências 

concretas em níveis de: “formação, conhecimento mutuo, intercambio 

comercial, intercâmbio de metodologias de apoio à criação de iniciativas, 

espaço de debate e discussão política sobre o posicionamento da rede 

movimento em relação aos poderes públicos” (FRANÇA FILHO, 2006, 67). 

 

2.3.5 Rede de Gestores Públicos de Fomento à ECOSOL 
 

Segundo França filho e Laville (2006), a Rede de Gestores Públicos 

de Fomento à Economia Solidária, constitui-se numa instância autônoma que 

se empenha na perspectiva de contribuir para a regulação de um campo de 

práticas através do estímulo às interações entre as iniciativas e os poderes 

públicos.  Iniciada em 2002, agrupa responsáveis por políticas nos três níveis: 

municipal, estadual e federal. Esta rede, tem a finalidade de estimular a troca, a 

difusão de informações e a construção de propostas para alimentar as políticas 

públicas, assim como a realização de projetos comuns às instâncias de 

governo aderentes para o apoio à economia solidária.   

 

2.3.6 Entidades de Apoio e Fomento 

 

As Entidades de Apoio e Fomento (EAF), conhecidas como 

organizações de segundo nível, dão apoio direto, capacitação, assessoria, 

incubação, assistência técnica e gerencial a Empreendimentos Econômicos 

Solidários. Segundo Zanfra (2007), elas podem ser representadas por 

Organização Social (OS), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP), Fundação privada, ONG com natureza jurídica de associação, 

Serviço social autônomo (SEBRAE, Senai etc.), incubadoras universitárias ou 
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núcleos de extensão universitária.  

 

2.3.6.1 Ligas ou Uniões 

 

Muitas empresas faliram durante o processo de crise econômica 

vivenciado no Brasil. Muitas destas tiveram seu controle assumido pelos 

empregados desligados, o que desencadeou o processo de formação de 

cooperativas autogestionárias. 

O exemplo desse processo tem aindústria de fogões Wallig, no Rio 

Grande do Sul; a mina de carvão de Criciúma, que se transformou em 

Cooperminas; e a Tecelagem Parahyba de cobertores foram as primeiras 

experiências, funcionando até hoje. 

A Associação Nacional de Trabalhadores e Empresas de Autogestão 

(Anteag) foi criada em 1994 a partir de seis experiências de empresas 

recuperadas. Alicerçada no movimento sindical,transformou-se em organização 

de apoio, independente do sindicalismo mas mantendo como parceiros 

sindicatos comprometidos na estruturação de empresas solidárias, no contexto 

da falência de indústrias nacionais. A Anteag, a União e Solidariedade das 

Cooperativas do Estado de São Paulo (Unisol Cooperativas) – hoje 

denominada Unisol Brasil,surgem também com os mesmos objetivos. A Unisol 

é ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. A Agência de 

Desenvolvimento Solidário (ADS), ligada à Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), foi criada em 1999, esta nasceu do crescente empenho do movimento 

sindical em participar da construção da autogestão nas empresas falidas.  

 

2.3.6.2 Incubadoras de cooperativas populares 

 

Com o envolvimento de professores e pesquisadores no tema da 

geração de trabalho e renda, foram desenvolvidas, na década de 90 em 

diversas universidades públicas, ferramentas de apoio a economia solidária 

sob a forma de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP). A 

primeira ITCP foi criada na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 

1995, através de convênio com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e 
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a Fundação Banco do Brasil (FBB), objetivava a formação de cooperativas na 

Baixada Fluminense e nas favelas cariocas.  

A cooperativa que deu início a este processo foi criada em 1994, a 

Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos de Manguinhos (Cootram). A idéia 

de sua criação partiu da iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que 

mobilizou a comunidade do seu entorno para combater a miséria e a 

criminalidade naquela localidade, oportunizando a geração de trabalho e renda. 

A partir desta bem sucedida experiência, foi concretizada a idéia de se 

estabelecer um espaço dentro da universidade que fosse capaz de replicar o 

processo. Nascia assim, a primeira incubadora no Brasil deste setor. 

As Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 

constituídas no âmago das universidades são formadas por uma equipe 

multidisciplinar, com professores de diversas áreas, alunos de graduação e 

pós-graduação além de técnicos que assessoram grupos comunitários que 

escolhem trabalhar e produzir em conjunto. São oferecidas capacitações 

através de cursos de formação em cooperativismo e economia solidária além 

de apoio técnico, logístico e jurídico viabilizando assim seus empreendimentos 

autogestionários.  

Em 1998, o Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas 

Populares (Proninc), foi criado com o intuito de difundir a formação de 

incubadoras nas universidades brasileiras, apoiava em 2007, 33 instituições 

distribuídas em 17 Unidades da Federação (Ufs). Singer (2002, p.123), destaca 

que: 

 

 
Desde 1999, as ITCPs constituem uma rede, que se reúne 
periodicamente para trocar experiências, aprimorar a metodologia de 
incubação e se posicionar dentro do movimento nacional de 
economia solidária. No mesmo ano, a rede se filiou a Fundação 
Unitrabalho (separando-se mais tarde), que reúne mais de 80 
universidades e presta serviços, nas mais diferentes áreas, ao 
movimento operário. A Unitrabalho desenvolve desde 1997 um 
programa de estudos e pesquisas sobre economia solidária. Um 
crescente numero de núcleos da Unitrabalho em universidades, 
acompanha e assiste às cooperativas, numa atividade que sob muitos 
aspectos, se assemelha às da ITCPs. 
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2.3.6.3 Caritas Brasileira 

 

A Caritas Brasileira constitui-se como entidade diretamente ligada à 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e vem desempenhando 

um papel significativo no campo da economia solidária brasileira. Financiou 

desde os anos 1980 inúmeros projetos de pequeno porte, os Projetos 

Alternativos Comunitários, conhecidos como PAC's e explicitado na descrição 

de Singer (2012, p.122): 

  (…)uma boa parte dos PACs destinava-se a gerar trabalho e renda para os moradores das periferias pobres de nossas metrópoles e da zona rual das diferentes regiões do país. Uma boa parte dos PAC's acabou 
Se transformando em unidades de economia solidária, alguns 
dependentes ainda da ajuda caritativa das comunidades de fiéis, 
outros conseguindo se consolidar economicamente mediante a 
vendade sua produção no mercado. Há PAC's em assentamentos de 
reforma agrária liderados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), confluindo com o cooperativismo agrícola criados 
pelos trabalhadores sem-terra.  

 

2.3.6.4 Movimento sindical ADS/CUT 

 

A maior central sindical brasileira – CUT, criou sua Agência de 

Desenvolvimento Solidário (ADS) em 1999 e conta com a parceria da 

Unitrabalho e do Departamento Intersindical de Estatísticas e estudos 

Socioeconômicos (DIEESE) para, segundo Singer (2002) difundir 

conhecimento sobre economia solidária, através de cursos pós-graduados em 

muitas universidades destinados às lideranças sindicais e militantes de 

entidades de fomento da economia solidária. Tem como prioridade a criação de 

cooperativas de crédito que objetivam estabelecer uma rede de crédito 

solidário. 

 

2.3.6.5 FACES do Brasil 

 

O Faces do Brasil foi criado em 2001 por uma articulação de 

entidades públicas e privadas contextualizadas historicamente no fomento a 

produção solidária brasileira que perceberam no conceito internacional de 

Comércio Justo, uma possibilidade concreta de ampliação e aprimoramento 
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das relações comerciais de base solidária em nosso país. 

Nesse sentido, desenvolveu uma série de ações em prol da 

construção de um conceito brasileiro de comércio justo "para e por brasileiros", 

atento às demandas e peculiaridades de nosso país, e feito pelos atores dos 

movimentos de base que já trabalhavam por novos padrões de produção e 

consumo. A busca por respostas concretas a alguns questionamentos é o que 

motiva o Faces do Brasil. Como por exemplo, por que a castanha de caju 

processada em Mossoró, o açaí do Pará, a banana do Vale do Paraíba em São 

Paulo, o café do Paraná, o artesanato indígena da Amazônia, o sisal da Bahia, 

não são acessíveis à maioria dos consumidores brasileiros? Esses produtos 

têm qualidade e sua produção representa, para as inúmeras cooperativas e 

associações brasileiras, uma possibilidade concreta de inclusão social, geração 

de renda e desenvolvimento local sustentável. Torná-los acessíveis aos 

consumidores brasileiros, através de canais justos e solidários de 

comercialização faz parte da plataforma do FACES. 

 

2.3.7 Empreendimentos Econômicos Solidários – EES 

 

Empreendimentos econômicos solidários estão representados no 

Brasil através do cooperativismo popular, das redes de empreendimentos, das 

organizações de finanças solidárias, das associações, clube de trocas entre 

outros grupos. 

Por ser, o objeto de estudo desta pesquisa enquadrado no 

panorama da economia solidária no Brasil como um empreendimento 

econômico e solidário, destacamos no próximo capítulo suas características e 

seu panorama na região do cariri cearense.  

 

2.4 Conceituando Empreendimentos de ECOSOL 

 

Empreendimentos econômicos solidários (EESs) são entidades ou 

organizações que exercem atividades características da economia solidária. No 

Brasil são representados pelas mais variadas formas de articulações.  

A Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), diz que um 
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empreendimento deste tipo deve ter cinco características principais (SENAES, 

2011.): 

a) são grupos coletivos e supra familiares, com trabalhos urbanos ou 

rurais, em que está presente a prática da autogestão;  

b) são permanentes (não eventuais);  

c) independem de registro legal, ou seja, prevalece a existência real 

(e não formal) da organização; 

d) as atividades econômicas devem ser permanentes e centrais no 

empreendimento, podendo ser de diversos tipos (produção de bens, 

prestação de serviços, fundos de crédito, de comercialização ou de 

consumo solidário) 

e) podem ser singulares ou complexas, ou seja, podem ter diferentes 

graus ou níveis (podem ser centrais de associação ou de 

cooperativas, complexos cooperativos, redes de empreendimentos 

ou outros). 

Gaiger (2004), define EES a partir da interlocução entre solidarismo 

e empreendedorismo, que gera um tipo de eficiência peculiar baseada na idéia 

de cooperação, representando uma espécie de diferencial destas organizações 

e que definiria uma nova racionalidade socioeconômica. Para ele, os 

empreendimentos econômicos e solidários reforçam a idéia contraria do 

economismo e de qualquer outra forma de visão unilateral, compreendendo as 

dimensões econômica, social e política da vida coletiva. Afirma que as 

propriedades destes se centram em oito princípios: autogestão, democracia, 

participação, igualitarismo, cooperação, auto sustentação, desenvolvimento 

humano e responsabilidade social. Destaca ainda que: 

 
Os empreendimentos solidários se enraízam na comunidade, 
promovem a participação, dinamizam redes de interação e 
desenvolvem a democracia política. Abrem caminhos, portanto, onde 
se cruzam o espaço territorial e social, o micro e o macro, o local e o 
mundial. Na base dessa ampliação de horizontes, encontra-se o fato 
principal de que, contrariamente a vulnerabilidade e a volatilidade dos 
empreendimentos de capital, aqueles da economia solidária são 
ligados ao trabalho, a pessoas que vivem, moram e carregam 
identidades e projetos ligados ao território e a um sentimentos de 
filiação comunitária” GAIGER (2006,p.233).  

 

França Filho e Laville (2004) apresentam as organizações de 

economia solidária a partir de cinco elementos com características que podem 
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ser descritas de acordo com a seqüência: 

a) Pluralidade de princípios econômicos, que seria a tendência das 

práticas de economia solidária de articular diversas fontes de 

recursos, que seriam as mercantis; não mercantis e as não 

monetárias; 

b) Autonomia institucional, representando a independência das 

organizações solidárias em relação a outras instituições, libertando-

se, assim, de controle externo (o que não significa ausência de 

interdependência) e assumindo uma gestão mais autônoma; 

c) Democratização dos processos decisórios, que diz respeito a 

coletivização dos mecanismos de decisão, ou seja, com a 

participação de todos os associados; 

d) Sociabilidade comunitário pública, fazendo referência à 

combinação, nestes empreendimentos, das práticas profissionais 

com os padrões comunitários de trabalho; 

e) Finalidade multidimensional. Por esta característica, entende-se 

que um empreendimento solidário tem na sua dimensão econômica 

apenas um dos fatores, que participa, ao lado das questões sociais, 

culturais, ecológicas e políticas (projeção no espaço público) dos 

seus objetivos. 

Os conceitos aqui apresentados servirão de base para identificação 

eenquadramento do empreendimento estudado dentro da perspectiva de um 

empreendimento econômico e solidário. 

 

2.4.1 Panoramas dos Empreendimentos de Economia Solidária – EES na 

Região do Cariri Cearense 

 

A região do cariri cearense onde fora desenvolvida a pesquisa, é 

representada no contexto nacional da economia solidária, por 

empreendimentos constituídos sob várias formas como associações, 

cooperativas e grupos informais. 

A SENAES identificou, no mapeamento realizado entre 2005 e 2007, 

330 empreendimentos econômicos solidários no Cariri cearense. Medeiros 
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(2012), realizou uma análise dos EES na região, a partir de uma pesquisa de 

campo onde foi aplicado um questionário entre os meses de novembro de 2010 

a agosto de 2011, objetivando uma atualização do mapeamento dos EES no 

Cariri cearense. Esta pesquisa esteve ligada diretamente às ações do 

Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Gestão Social (LIEGS) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) - Campus Cariri, financiada com 

recursos da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES/MTE) e 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e faz parte do mapeamento nacional dos 

EES. 

Para desenvolver o trabalho, a pesquisadora partiu do pressuposto 

de que o construto do modelo de desenvolvimento local: 

 
Estaria caracterizado por ser endógeno, abordar as problemáticas 
locais numa perspectiva integrada, contando com apoios externos 
(públicos, privados ou da sociedade civil); articulando através de 
vários atores, protagonistas e instituições, com atuação voltada para 
constituição de redes e incitando a ampliação das participações 
políticas (MEDEIROS, 2012, p.83). 

 

O questionário aplicado foi desenvolvido pela SENAES para o 

Mapeamento da Economia Solidária em 2009. Este possuiu um total de 171 

questões e foi dividido em nove seções: Seção I – Identificação e Abrangência 

do EES; Seção II – Características Predominante dos (as)Sócios (as); Seção III 

– Características Gerais do Empreendimento; Seção IV – Tipificação e 

dimensionamento da atividade econômica e situação do trabalho dos (as) 

sócios (as); Seção V – Situação do trabalho dos (as) não sócios (as); Seção VI 

– Investimentos, acessos à crédito e apoio; Seção VII – Gestão do 

empreendimento; Seção VIII – Dimensão sociopolítica e ambiental; Seção IX – 

Apreciações subjetivas a respeito do EES.  Medeiros (2012) desenvolve neste 

trabalho, um marco de análise e faz uma correlação com os dados obtidos na 

pesquisa para realizar uma análise dos seus principais resultados. Esta 

pesquisa foi estruturada em três partes: uma caracterização geral dos EES, a 

apresentação de resultados e discussões de cada uma das quatro dimensões 

propostas no marco de análise elaborado pela autora (econômica, social 

comunitária, política e institucional). 

De acordo com Medeiros (2012), foram revisitados 274 e 

identificados mais 18, perfazendo um total de 292 EES localizados no Cariri 
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cearense. Deste total, 21% deixou de atender aos critérios do Sistema de 

Informações de Empreendimentos Solidários – SIES/SENAES, 12% deixou de 

existir, 10% não foi localizado e em 57% foi aplicado o questionário. Foram 

identificadas entre as formas de organização dos EES, associações, 

cooperativas e grupos informais. Sendo 98% dos EES mapeados formados por 

associações e 86 dos 292 empreendimentos originados na década de 90. O 

motivo do surgimento, se deu em 13,9% do total, para se ter condições de 

acesso a financiamentos, em 11,8% como forma complementar de renda, para 

desenvolvimento comunitário de capacidades e potencialidades 11,1%, para 

obtenção de maiores ganhos 9,9%, alternativa ao desemprego 8,5% e como 

motivação religiosa em 8,5%, entre outros. Como principal fonte derecursos 

para início das atividades dos EES no território, os recursos próprios dos(as) 

associados(as) correspondem a 46,0%. Os recursos públicos não 

reembolsáveis representam 32,3%, seguidos de empréstimos e financiamentos 

(9,7%) e doações (6,7%).Do total dos EES 83% atuam exclusivamente na área 

rural, 11% atuam,exclusivamente, na zona urbana e 6% com atuação em 

ambas as áreas. 

A análise da dimensão econômica revelou que em 39% dos EES, o 

principal mercado atendido é o município onde está localizado o 

empreendimento, em 27% o mercado local do bairro/comunidade que abriga o 

EES. Do total desses EES analisados, 11% participam de redes de consumo, 

comercialização ou produção. Quanto aos resultados financeiros, pode-se 

observar que: 

 
No ano de 2011, 68,6% destes EES obtiveram sobras de recursos, 
20,9% conseguiram somente cobrir as despesas e 7% tiveram 
prejuízo. Em relação ao faturamento e a gastos pode-se perceber que 
apesar de considerável número de EES afirmarem terem tido sobras 
nos seus exercícios financeiros anteriores (…) MEDEIROS (2012, 
p.69). 

 
No que tange à remuneração dos sócios, foi constatada que em 27% 

dos EES, 55% dos sócios foram motivados a constituir o empreendimento para 

ter um acréscimo nos seus rendimentos. Alguns dos EES não objetivam o 

resultado financeiro, mas, sobretudo o uso coletivo da infra-estrutura e dos 

equipamentos. Nos empreendimentos em que existe remuneração mensal, 

35% informaram realizar em média até R$400,00 e em 23% a remuneração 
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pode chegar até R$200,00. 

Ao analisar a dimensão social comunitária, Medeiros (2012), destaca 

que são realizadas em 27,6% dos empreendimentos algum tipo de ação social 

e comunitária como ações de saúde, educação, cultura, assistência social, 

esporte e lazer, meio ambiente e moradia. A respeito da preocupação 

ambiental e o reaproveitamento dos resíduos, foi informado em 13,8% dos 

empreendimentos que há uma preocupação ambiental nos seus processos de 

produção. Em 36,2% dos empreendimentos em que há a geração de algum 

tipo de resíduo, 37,7% os reutilizam no interior dos EES ou na 

comercialização/doação dos mesmos para entidades que possam reaproveitar 

ou destinar à coleta seletiva.   

Medeiros (2012) procurou identificar as principais atividades 

realizadas coletivamente nos EES. Dentre estas, mereceram destaque as 

relacionadas a produção (32%), uso de infra-estruturar (25%), comercialização 

(18%), prestação de serviços (11%) e consumo (10%). Observou a existência, 

de uma parcela muito reduzida, de outros tipos de atividades como trocas de 

produtos e serviços (1%), poupança ou serviços de créditos coletivos (1%). 

A periodicidade na realização das reuniões gerais ou assembléias, 

foi um importante indicador observado na pesquisa de Medeiros(2012) que 

avaliou a participação dos sócios nos EES. Em 89,6% dos EES pesquisados, 

elas acontecem mensalmente e em 50,9% do total dos EES teve em sua ultima 

reunião anterior a pesquisa, uma participação de pelo menos 2/3 do total dos 

associados, ficando em pouco menos de 50% a participação dos membros em 

21,6% dos EES e em 9,9% teve a participação de todos os membros. 

A pesquisa citada, observou que a participação se dá principalmente 

em atividades relacionadas “à prestação de contas, escolha da direção, 

admissão e exclusão de sócios, forma de remuneração e divisão de sobras, 

bem como na elaboração de planos estratégicos” (MEDEIROS 2012, p.74). 

Outras formas de participação dos sócios foram destacadas, 39,2% 

indicaram a participação nas decisões cotidianas do EES e em 25,3% e que 

25,3% permitem aos sócios e sócias acesso a registros e informações. Em 

7,5% dos EES, o presidente ou coordenador tem exercido a função por um 

período compreendido entre seis e dez anos, em 10,3% entre quatro e seis e 

em 32,8% entre dois e quatro anos. Medeiros (2012) alerta para a ameaça que 
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a prática de mandatos consecutivos imbuídos das razões para que ocorram, 

significa para a gestão coletiva dos EES.  

Medeiros (2012), percebeu uma baixa participação dos EES do 

território do Cariri, apenas 13,3%, em fóruns e redes de articulação ou 

representação. O Fórum Caririense de Economia Solidária representa 71,5% 

do destino da participação dos EES em entidades desta natureza. Medeiros 

destaque na região, além deste, as uniões entre associações, como a União 

das Associações das cidades de Barbalha e Mauriti. Somente 33,55 dos EES 

analisados nesse trabalho, participam ao menos de um movimento social e/ou 

comunitário com relevância para o sindical urbano (27%), o de luta pela terra e 

agricultura familiar (14,2%) e o movimento popular e comunitário (11,3%). 

Quanto a dimensão institucional, Medeiros(2012) identificou que em 

47,7% dos EES pesquisados já houve algum tipo de assessoria, assistência ou 

capacitação. Estes aconteceram sob as formas de capacitação e assistência, 

com ênfase no desenvolvimento de qualificações profissionais, técnicas e 

gerenciais. As assessorias foram direcionadas para apoio e acompanhamento 

na elaboração de projetos. No apoios destacados 31,8% originou-se de ações 

do governo estadual, 27,2% de entidades pertencentes ao sistema S, 15,2% de 

apoio de prefeituras, 6% do movimento sindical e 2,6% das universidades. 

Ao final da pesquisa, a partir da análise dos dados quantitativo 

coletados,Medeiros(2012) nega o pressuposto, inicialmente apresentado, 

relacionado ao modelo de desenvolvimento impulsionado pelos EES no 

território do Cariri, justificando através dessa coleta em que a maioria dos EES 

não apresentou resultados compatíveis com as variáveis analisadas para testar 

o modelo. 

Ao analisarmos o objeto da pesquisa em capítulo posterior, faremos 

uso das informações acima para compreendermos a análise do caso, fazendo 

um contraponto com os dados apresentados pela pesquisa. 

 

2.4.2 Bancos Comunitários de Desenvolvimento - BCDs 
 

Abrimos esta sessão, por entendermos a importância deste tipo de 

empreendimento econômico e solidário para a análise do caso que se 

desenvolverá em capítulo posterior, uma vez que a constituição de um banco 



51 
 

 

comunitário e o conseqüente uso de uma moeda social são partes de um 

projeto desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento Comunitário das 

Timbaúbas.  

A Economia Solidária se apresenta como um meio de viabilizar a 

auto- sustentabilidade através da construção de alternativas que trazem novas 

formas de geração e apropriação de mecanismos que ofereçam sustentação 

aos empreendimentos econômicos e solidários. Singer (2002) ressalta que o 

desenvolvimento desta economia, só será possível com o desenvolvimento de 

organizações igualitárias que se associem para comercializar, produzir ou 

poupar.  Nesta perspectivas os Bancos Comunitários de Desenvolvimento 

(BCDs) se inserem como fomentadores de práticas  da economia solidária. 

Os BCDs propõem uma reorganização da economia dos territórios, 

integrando “em um mesmo cenário, instrumentos de credito, produção, 

comercialização e consumo na perspectiva de remontar as cadeias produtivas, 

oportunizando trabalho, renda para os moradores” (MELO NETO & 

MAGALHÃES, 2003, p. 18).  

Nos BCDs há liberação de créditos para consumo e para produção. 

Eles não fazem consultas em listas de restrição de crédito, o controle de 

inadimplência dá-se apenas através da cobrança dos empréstimos. Todo o 

trabalho feito pelos BCDs é realizado apenas com base na confiança entre os 

moradores do bairro que beneficia, estimulando assim relações mais humanas 

e menos voltadas para o capital.  

França Filho (2007) destaca que as peculiaridades dos Bancos 

Comunitários os diferenciam de outras experiências de finanças como das 

organizações que atuam com microcrédito e finanças solidárias, como a 

Sociedade de Crédito ao Microcrédito (SCM), Cooperativas de Crédito, Banco 

do Povo, Fundos Comunitários. (REDES, 2006) destaca tais características:  

a) A coordenação do banco e gestão dos recursos são efetuados 

por uma organização comunitária; 

b) A utilização de linhas de microcrédito para a produção e 

consumo local com juros justos que possibilitam a geração de 

renda e oportunidade de trabalho em toda a comunidade; 

c) A concessão e cobrança dos empréstimos são baseadas nas 

relações de vizinhança e domesticidade, impondo um controle 
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que é muito mais social que econômico; 

d) A criação de instrumentos alternativos de incentivo ao consumo 

local – que são reconhecidos por produtores, comerciantes e 

consumidores como eficazes para a dinamização da economia 

local. 

A presença de um BCD em uma comunidade possibilita o 

surgimento de novas alternativas de vidas, estimulando a criação dos 

empreendimentos econômicos solidários bem como a auto sustentabilidade 

dos mesmos. 

Silva Junior (2006) conceitua bancos comunitários como sendo um 

projeto de finanças solidárias onde as economias populares, de municípios 

com baixo IDH e que tem por base os princípios da economia solidária, possam 

ter acesso a microcrédito destinado à produção e ao consumo local. Destaca 

ainda que este tipo de banco oferece às populações excluídas quatro tipos de 

serviços que se estruturam e se desenvolvem através de ferramentas 

geradoras de renda e que ampliam a renda no território, onde a própria 

comunidade exerce a gestão de todas estas ações. São eles: 

a) Fundo de crédito solidário; 

b) Moeda social circulante local; 

c) Feiras de produtores locais; 

d) Capacitação em Economia Solidária. 

Os BCDs dentro da proposta da economia solidária desempenham 

um papel de destaque, pois através deles são realizadas ações que objetivam 

o desenvolvimento da produção local, da prestação de serviços, assim como 

também do consumo local. Ao concluir a concessão do crédito, os BCDs 

promovem uma assessoria para os novos EES, estimulando um circulo de 

práticas solidárias, promovendo um maior entrosamento da comunidade, 

através de trocas de serviços, por exemplo, fortalecendo assim as relações e 

sociabilidade local.  

No II Encontro da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, realizado 

entre 18 e 21 de abril de 2007,  em Iparana (CE), João Joaquim de Melo Neto, 

representante do Banco Palmas, banco comunitário localizado no bairro 

Palmeiras em Fortaleza e que hoje é referência internacional em banco 

comunitário, procurou esclarecer sobre este tipo de iniciativa que ganha cada 
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vez mais espaço na economia nacional: 

Bancos comunitários são serviços financeiros solidários, 
constituídos em rede, de natureza associativa e comunitária, 
voltados para a geração de trabalho e renda na perspectiva de 
reorganização das economias locais, tendo por base os 
princípios da Economia Solidária. Seu objetivo é promover o 
desenvolvimento de territórios de baixa renda, através do 
fomento à criação de redes locais de produção e consumo, 
baseado no apoio às iniciativas de economia solidária em seus 
diversos âmbitos, como: empreendimentos socioprodutivos, de 
prestação de serviços, de apoio à comercialização (bodegas, 
mercadinhos, lojas e feiras solidárias), organizações de 
consumidores e produtores. 

  

Silva Junior (2006) destaca que um banco comunitário une 

simultaneamente a produção, comercialização, financiamento e capacitação da 

comunidade local, se constituindo no produto articulador de ações que 

organizam, mobilizam e capacitam comunidades proporcionando o seu 

desenvolvimento sócio, econômico, cultural e ambiental. França Filho (2007) 

destaca ainda que os bancos comunitários convivem numa hibridação de 

princípios reguladores econômicos e em uma interação contínua de oferta e 

demanda. 

 Sobre a hibridação de princípios econômicos, como foi descrito por 

França Filho em capítulo anterior, esta permite a existência de uma diversidade 

de fontes de recursos, financeiras ou não, para manutenção da dinâmica de um 

banco comunitário. Há uma combinação de diversas lógicas econômicas. A 

economia mercantil, baseada na troca marcada pela impessoalidade e pela 

equivalência monetária, limitando a relação a um registro puramente utilitário, 

que acontece quando se faz uso do crédito liberado para aquisição de 

mercadorias no comercio local; a economia não mercantil, fundada na 

redistribuição exemplificada quando ocorrem empréstimos a juros subsidiados 

ou quando se propõem a realizar ações de caráter assistencial; e a economia 

não monetária, fundada na reciprocidade, onde os laços de vizinhança são 

privilegiados em relação ao valor do bem, estabelecido através de um modelo 

de garantia e controle social nos empréstimos ou através do uso de moeda 

social fundamentada em relações de confiança. 

2.4.3 Moedas Sociais 

 

O uso de uma moeda social é construída através dos BCs para as 
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comunidades com intuito de inicialmente educar a população e para promover 

mudanças econômicas e sociais significativas. Primeiro, favorece a retenção de 

recursos no local através da valorização do mercado interno. Em seguida, 

estimula a construção e o fortalecimento da identidade dos moradores com seu 

lugar, principalmente por estar dotada de valor simbólico, uma vez que é 

concebida coma participação da comunidade. 

Segundo informações obtidas no site do Banco Palmas1: 

 
Tanto a moeda social quanto o banco comunitário são de propriedade 
e controle da comunidade. É ela que se organiza, por exemplo, para 
discutir questões como juros e diretrizes dos bancos comunitários ao 
conceder crédito. 

 

  A Moeda Social Local Circulante, também chamada de circulante 

local, é uma moeda, complementar ao Real (Moeda Nacional- R$), criada pelo 

Banco Comunitário. Ela é criada com o principal objetivo de fazer o dinheiro 

circular no bairro onde atua, possibilitando uma ampliação do poder de 

comercialização local, aumentando a riqueza circulante na comunidade, 

gerando trabalho e renda.  Assim, segundo o Banco Palmas, a Moeda Social 

torna-se componente essencial nas estratégias dos bancos comunitários. Os 

créditos em “reais” podem ajudar no crescimento econômico do bairro ou 

município gerando novas riquezas. Mas são as moedas sociais que asseguram 

o desenvolvimento ao favorecer que essa riqueza gerada circule na própria 

comunidade. 

  O Banco Palmas destaca cinco características das moedas 

sociais, a saber: 

1. O circulante local tem lastro na moeda nacional, o Real (R$). Ou seja, 

para cada moeda emitida, existe no banco comunitário, um 

correspondente em Real;  

2. As moedas são produzidas com componentes de segurança (papel 

moeda, marca d’água, código de barra, números serial) para evitar 

falsificação;  

                                                           
1
http://www.bancopalmas.org.br 

http://www.bancopalmas.org.br/
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3. A circulação é livre no comércio local e, geralmente, quem compra com 

a moeda social recebe um desconto promovido pelos comerciantes e 

produtores para incentivar o uso da moeda no município/bairro;  

4. Qualquer produtor/comerciante cadastrado no Banco Comunitario pode 

trocar moeda social por reais caso necessite fazer uma compra ou 

pagamento fora do município/bairro.  

5. A exemplo do Banco Comunitário, o controle e as riquezas geradas pela 

moeda, ficam na comunidade. 

Existem várias formas para se ter acesso ao circulante local. Algumas 

delas são também descritas pelo Banco Palmas em seu site,seja fazendo 

empréstimos em moeda social no Banco Comunitário; prestando serviço para 

alguém da comunidade que tenha o circulante local; trocando reais por 

circulante local, diretamente, na sede do Banco Comunitário e sendo membro 

de algum empreendimento produtivo, percebendo seus resultados 90% em 

moeda real e 10% em moeda social, mediante o acordo com todos. 

As moedas sociais representam, portanto uma forma de apropriação da 

comunidade para desenvolver ações que promovam junto a estas, formas 

alternativas de se alcançar um desenvolvimento que a inclua no processo de 

uma verdadeira transformação social. 

Observaremos, em capítulo posterior, como está se desenvolvendo a 

moeda social no bairro das Timbaúbas em Juazeiro do Norte e quais suas 

implicâncias atuais para o bairro. Esta foi concebida pela associação Centro de 

Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas, que é o objeto de estudo desta 

pesquisa. 
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3 SUSTENTABILIDADE 
 

Dentro da pesquisa proposta, o conceito sobre sustentabilidade se 

apresenta como um balizador desta, uma vez que procuraremos mostrar em 

que medida um empreendimento econômico e solidário, como o Centro de 

Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas contribui para o desenvolvimento 

das dimensões da sustentabilidade no local onde esta inserido. O presente 

capítulo apresentará, portanto a evolução do conceito e correntes de 

pensamento a cerca da sustentabilidade.    

 

3.1 Evolução do conceito de sustentabilidade 
 

Desde a década de 1950 são tratadas discussões acerca do tema 

desenvolvimento sustentáveis. O conceito surgiu em 1987, pela Borlado 

Commissionon Environmentand Development (BRUNTLAND, 1987), Segundo 

Burzstyn, o relatório salientou as ligações entre a pobreza no Terceiro Mundo e 

a degradação do meio ambiente. Os debates para construção desse relatório 

fizeram convergir a relação entre qualidade ambiental e padrão de crescimento 

da economia. É nesse contexto que emerge o conceito de desenvolvimento 

sustentável.  

A Comissão Brundtland, entendeu que desenvolvimento sustentável 

é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem à suas próprias necessidades. 

Essa idéia contem dois conceitos chave: o de necessidades, principalmente as 

essenciais, dos pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade; e a 

noção das limitações que o estagio da tecnologia e da organização social 

impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades presentes e 

futuras. 

Percebe-se uma relação direta entre os conceitos expostos em 

capítulo anterior, sobre economia solidária e os conceitos descritos a seguir 

relacionados a sustentabilidade, uma vez que o ser humano é colocado como 

peça chave de um desenvolvimento e de uma sociedade voltada desta vez, 
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para atender aos interesses estritamente coletivos e preocupada em assegurar 

o mesmo para as gerações que se seguem. 

A economia solidária, de acordo com suas diversas formas de 

entendimento, pode contribuir para o alcance de um desenvolvimento 

sustentável através das pessoas e práticas envolvidas em seu contexto. Como 

alternativa aos modos de produção, visto na visão de Singer, estimula a 

participação na sociedade de pessoas imbuídas de sentimentos como a 

solidariedade, igualdade e de visão democrática na busca de recuperação de 

empresas ou de comunidades em situação de miséria. Como alternativa ao 

modo de vida, Arruda (2004) coloca o auto-respeito, o respeito mútuo e laços 

de amor entre as pessoas, como alicerces do desejo individual de felicidade 

que é o fator antológico para o surgimento da economia solidária, sendo esta, 

ferramenta para o desenvolvimento  de uma solidariedade consciente. Como 

economia do trabalho, a economia solidária é qualificada como economia 

“social”, não dissociando o eixo econômico da natureza, do material, do 

simbólico, da cultura e da política. E sob o olhar antropológico, é marcada por 

uma forte articulação política, onde surgem práticas a partir da mobilização 

comunitária, imbuídas do desejo de criar organizações com finalidade 

primordial de atender aos interesses coletivos e alicerçados no controle 

democrático. 

Há vários marcos científicos e mediáticos que contribuíram para o 

aumento das atenções voltadas para a questão da sustentabilidade, cujo 

resumo é apresentado a seguir na Tabela1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Resumo dos marcos, perspectiva histórica e cronológica. 
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ANO PERSPECTIVAS 

1972 Publicação do Relatório do Clube de Roma (The LimitstoGrowth) sobre riscos 
globais dos efeitos da poluição e do esgotamento das fontes de recursos naturais. 
Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente 
Humano, em Estocolmo, Suécia, com a participação de 113 países, O conceito de 
Ecodesenvolvimento foi apresentado por Ignacy Sachs, considerado precursor do 
Desenvolvimento Sustentável.Convenção de Paris (relativa à proteção do patrimônio 
mundial, cultural e natural – entrou em vigor em dezembro de 1978) 

1975 Elaboração do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (PND-1975/79) que 
incorporou a preocupação ambiental em seus pressupostos. Em agosto é 
sancionado um decreto-lei 1.413 que dispõe sobre o controle da poluição do meio 
ambiente provocada por atividades industriais. 

1976 congresso de Educação Ambiental em Brazzaville, África, reconhece a pobreza 
como maior problema ambiental. 

1979 Acontece em Genebra a Convenção da Naçoes Unidas sobre Poluição Atmosférica 
Transfronteiras a Longa Distância (LRTAP), seguida de quatro protocolos e que 
objetivava proteger os seres humanos e seu ambiente contra a poluição atmosférica, 
reduzindo-a gradualmente e previnindo. 

1980 Em 1980 surge a noção de Ecologia profunda, que coloca o homem como o 
componente de sistema ambiental complexo, holístico e unificado. Surgem, no 
Brasil, os primeiros Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente, com função 
de trabalhar na fiscalização de empreendimentos de pequeno porte e promover a 
participação comunitária. 

1983 A ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que 
desenvolveu o paradigma de desenvolvimento sustentável, cujo relatório (Our 
Common Future) propunha limitação do crescimento populacional, garantia de 
alimentação, preservação da biodiversidade e ecossistemas,diminuição do consumo 
de energia e desenvolvimento de tecnologias de fontes energéticas renováveis, 
aumento da produção industrial a base de tecnologias adaptadas ecologicamente, 
controle da urbanização e integração campo e cidades menores e a satisfação das 
necessidades básicas. 

1990 Criada no Brasil, a Secretaria Especial do Meio Ambiente 

1991 A Câmara de Comércio Internacional (CCI) aprovou "Diretrizes Ambientais para a 
Indústria Mundial", definindo 16 compromissos de gestão ambiental a serem 
assumidos pelas empresas, conferindo à indústria responsabilidades econômicas e 
sociais nas ações que interferem com o meio ambiente. Essas diretrizes foram 
acatadas no Brasil, pelo Comitê Nacional da Câmara de Comércio Internacional, 
tendo-se criado a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. 

1992 Realizou-se no Rio de janeiro a ECO-92 (a Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento) na qual foram elaboradas a Carta da Terra 
(Declaração do Rio) e a Agenda 21, que reflete o consenso global e compromisso 
político objetivando o desenvolvimento e o compromisso ambiental. 

1997 Discutido e negociado em Quioto no Japão, o Protocolo propõe um calendário pelo 
qual os países membros teriam obrigação de reduzir a emissão de gases do efeito 
estufa. Em novembro de 2009, 187 países haviam aderido ao Protocolo. 

1999 John Elkington concebeu o Triple BottomLine (TBL) para ajudar empresas a 
entrelaçarem oscomponentes do desenvolvimento sustentável: prosperidade 
econômica, justiça social e proteção ao meio ambiente em suas operações.  

2002 Aconteceu, em Johanesburgo, a conferência mundial denominada Rio + dez, onde 
se instituiu a iniciativa “Business Action For SustainableDevelopment”. 

2006 O documentário “Uma verdade inconveniente” de Davis Guggenheim (sobre a 
militância política de Al Gore a quem rendeu o Nobel da Paz em 2007 e dois Oscar) 
cuja mensagem principal (“becomecarbon neutral”) se coloca como um novo 
paradigma planetário. 

2009 Realiza-se em Copenhague a 15ª Conferência do Clima (COP 15) das Nações 
Unidas, evento que reuniu 25 Chefes de Estado. 

Fonte: BACHA, 2010 
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3.2 A Sustentabilidade vista por Enrique Leff 
 

Para Leff (2001), a sustentabilidade surge como princípio, em meio a 

globalização, que sinaliza um limite e redireciona o processo de civilização 

humana. A sustentabilidade ecológica seria uma norma que reorientaria a 

ordem econômica, se estabelecendo e reconhecendo a função de suporte da 

natureza, como alicerce de um desenvolvimento que assegure a sobrevivência 

humana e a produção mundial.  

A revisão de teorias econômicas e sociais, para que estas possam 

incorporar os princípios do saber ambiental é fortemente defendida por .Leff 

(2001). Para ele, o ambiente se destaca como celeiro que integra a diversidade 

aos novos valores éticos e potenciais sinergéticos propiciado pela inter-relação 

dos processos culturais, tecnológicos e ecológicos.  

Algumas lacunas, muitas por falta de conhecimento, podem ser 

encontradas no caminho do progresso da ciência, deixando uma oportunidade 

do saber ambiental desenvolver ações pautadas no pensamento utópico de 

construção de um mundo sustentável, democrático, igualitário e diverso. 

Leff (2001) entende que a questão ambiental pode fazer repensar o 

conceito de desenvolvimento pautado no avanço tecnológico: 

 

A degradação ambiental se manifesta como sintoma de uma crise de 
civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido pelo 
predomínio do desenvolvimento da razão tecnológica sobre a 
organização da natureza. A questão ambiental problematiza as 
próprias bases da produção; aponta para a desconstrução do 
paradigma econômico da modernidade e para a construção de 
futuros possíveis, fundados nos limites das leis da natureza, nos 
potenciais ecológicos, na produção de sentidos sociais e na 
criatividade humana (LEFF, 2001, p. 17).  

 
 

Para Leff (2001), o desenvolvimento sustentável inclui alguns 
elementos essenciais como a conquista da alteridade, o respeito às diferenças 
e o fortalecimento de identidades culturais. 

 
A estratégia discursiva da globalização gera uma metástase do 
pensamento crítico, dissolvendo a contradição, a oposição e a 
alteridade, a diferença e a alternativa para oferecer-nos em seus 
excrementos retóricos uma revisão do mundo como expressão do 
capital (LEFF, 2001, p. 25). 

 
 

“O sistema também produz uma maior necessidade de distinção do 
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que de diferenciação, de status do que de identidade” (LEFF, 2001, p. 127).  
 

Na diversidade cultural, a competição se dissolve em outra maneira 
de olhar a alteridade como complementaridade, cooperação, 
solidariedade e integralidade do múltiplo (LEFF,2001, p.128). 

 

Leff (2001) ratifica ainda que, o alcançar da sustentabilidade é um 

caminho de grande complexidade onde, os representantes políticos são 

responsáveis diretos pela fluidez desse processo e que se faz necessário um 

resgate dos valores culturais e éticos, trazendo à tona saberes perdidos e 

conceitos reestruturados para que, aconteça uma transformação real, para um 

mundo melhor.   

Leff (2001) reconhece que a racionalidade ambiental, tem seu 

espaço a partir da lacuna de exclusão gerada pelo desenvolvimento das 

ciências, que se arraigaram em seus objetivos e hoje desconhece os processos 

que lhes fogem o interesse. As mazelas produzidas pela má distribuição de 

renda oriunda do processo produtivo atual e que atende às necessidade de 

poucos, pode ser exemplo desta realidade. Leff(2001) esclarece que a 

racionalidade ambiental deve se contrapor a racionalidade econômica, 

desencadeando um novo saber que integre o conhecimento multidisciplinar, 

possibilitando o entendimento dos sistemas socioambientais em sua totalidade. 

O fortalecimento das instâncias locais de poder associado à 

participação de indivíduos conscientes e comprometidos, através de 

mobilização social e de mudanças institucionais é peça chave de uma 

transformação a partir de um saber ambiental. Para tanto, Leff (2001) destaca 

que o acesso à informação livre de preconceitos e de falsos sonhos e mitos 

consumistas é imprescindível para que isto ocorra. 

A emergência do saber ambiental como forma de transformação só 

pode ocorrer com o fortalecimento das instâncias locais de poder, 

especialmente com a participação real de cada um, de forma consciente e 

comprometida, por meio de uma mobilização social e de mudanças 

institucionais. O acesso à informação livre de preconceitos e de falsos sonhos 

e mitos consumistas é imprescindível para isto. 

 

3.3 A Sustentabilidade através do olhar de Sachs 
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A visão de Sachs sobre sustentabilidade inicia-se por compreender a 

vida humana na terra e a relação da ação humana com a natureza. Em suas 

colocações sobre o desenvolvimento, o papel do homem merece destaque, 

hora como protagonista, hora como vítima. Ele traz à tona a questão ética 

relacionada ao desenvolvimento e ressalta a importância do controle individual 

das decisões de consumo, acima do controle social.  

Sachs destaca também a importância do planejamento. Um 

planejamento que permita um estudo aprimorado, e não superficial das 

condições envolvidas em um determinado projeto direcionado a desenvolver 

um dado local, num certo tempo. Onde seja possível ressaltar as dificuldades, 

possibilitando dessa forma ajustes, sempre que necessários, antes dos 

acontecimentos. A participação, o envolvimento direto dos beneficiados, o 

fortalecimento do local devem estar diretamente relacionados a elaboração de 

um projeto que visa o desenvolvimento de um local. Sachs ressalta a 

importância de se considerar no planejamento do desenvolvimento a 

solidariedade entre gerações respeitando as restrições ecológicas.  

Ao observar na década de oitenta, um novo estilo de vida assumido 

pela população brasileira, Sachs alertava para as conseqüências danosas, do 

desenvolvimento baseado nas imposições internacionais, para a natureza e a 

sociedade e sobretudo para o país,que enfrentaria dificuldades caso não 

redirecionasse o desenvolvimento para às necessidades internas. 

Em 1986, Sachs reelabora o conceito de eco desenvolvimento, a 

partir das colocações anteriores e o define em 1994 como sendo um 

desenvolvimento socioeconômico equitativo e implica escolher um processo de 

desenvolvimento que seja sensível ao meio ambiente, colocando-o no lugar 

devido à sua importância, reconhecendo-o como base de qualquer sistema vital 

ou econômico. Suas dimensões são: 

a) Sustentabilidade social: viabiliza uma sociedade mais justa, que 

diminua as diferenças entre ricos e pobres, principalmente 

redistribuindo renda e bens; 

b) Sustentabilidade econômica: leva a uma alocação mais eficiente 

dos recursos, inclusive entre as nações e deve ser medida em 

termos macro social, e não apenas no âmbito das empresas; 

c) Sustentabilidade ecológica: para alcançá-la deve-se usar de 
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forma criativa, mas responsável, o potencial de recursos da Terra; 

limitar o uso de recursos não renováveis e aumentar o uso 

adequado de recursos renováveis; diminuir a poluição e aumentar a 

reciclagem; conscientizar para a limitação do consumo por países e 

indivíduos; aumentar as pesquisas para descobrir tecnologias 

limpas; normatizar, institucionalizar e instrumentar a proteção ao 

meio ambiente; 

d) Sustentabilidade espacial: conseguida através de um equilíbrio 

entre as zonas rurais e urbanas, distribuindo melhor por estas as 

atividades econômicas e humanas; 

e) Sustentabilidade cultural: promover o desenvolvimento local, 

levando-se em conta os saberes locais. 

Para se compreender a sustentabilidade, à luz da visão de Sachs, as 

dimensões expostas anteriormente devem ser entendidas como 

complementares e indissociáveis. Nos dias atuais, as duas últimas dimensões, 

têm recebido maior destaque, uma vez que durante o processo de 

disseminação do conceito de sustentabilidade, não receberam atenção de 

forma equânime. Observa-se com isto, uma maior proximidade das áreas mais 

empobrecidas com as práticas do ideal de sustentabilidade. 

Entendendo que não há como solucionar os problemas ambientais e 

os da pobreza, sem poder contar com uma elevada conscientização da 

população e nem mesmo no curto prazo, Sachs adverte que as regras de um 

mercado auto regulado não podem ser os únicos balizadores de um modelo de 

crescimento que só aumenta as desigualdades e exclusões sociais. 

Sachs (1994) pontua alguns posicionamentos a serem tomados a 

fim de alcançarmos um desenvolvimento sustentável. Entre eles, deter o 

consumo excessivo; perceber que o sistema econômico depende do sistema 

ecológico, pois os recursos naturais são base de qualquer processo produtivo, 

e que o “capital ‘natural’ e aquele ‘feito pelo homem’” são complementares; não 

continuar acreditando que a tecnologia seja suficiente para resolver todos os 

problemas criados pelo homem. 

Com este pensamento Sachs(1994) ressalta a preocupação com a 

origem dos problema e não com suas conseqüências. Ele destaca a 

criatividade ecológica necessária para o pensar desenvolvimentista e exalta as 
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populações locais, como sendo as mais apropriadas para o desenvolvimento 

desta nova forma de pensar. Entende que estas, após retiradas as barreiras 

políticas e institucionais que impossibilitam uma visão de longo prazo, poderão 

alcançar uma vida com maior qualidade e dignidade. 

Segundo Sachs (1994), o modelo de crescimento adotado pelas 

grandes economias mundiais, não deveria ser replicado em países como o 

Brasil, pois sua conseqüência tem gerado problemas como drogas, violência, 

discriminação, desemprego e exclusão social.  Para ele, a melhor alternativa de 

desenvolvimento, para estes países, seria desenvolver uma produção a partir 

das peculiaridades de cada local, caminhando assim para um eco 

desenvolvimento. 

Sachs (1994) discorre sobre algumas premissas fundamentais para 

as estratégias de transição para o eco desenvolvimento. Para que tenham 

sentido, estas estratégias deverão cobrir um período de várias décadas; os 

países industrializados deverão assumir uma fatia mais do que proporcional 

dos custos de transição e do ajuste tecnológico; as estratégias de transição 

dependerão da ousadia das mudanças institucionais, da habilidade de se 

projetarem pacotes de políticas multidimensionais e da capacidade de se 

redirecionar o progresso tecnológico; as estratégias de transição devem, 

simultaneamente, modular a demanda através de mudanças nos estilos de 

vida, padrões de consumo e funções de produção, mediante a incorporação de 

técnicas ambientalmente adequadas e fazendo as escolhas locacionais 

corretas. 

Sachs destaca ainda, a importância do pequeno empreendedor 

(SACHS, 2002) e do meio rural para o alcance do desenvolvimento sustentável 

no Brasil (SACHS, 2001).  Para ele, problemas simples, continuariam travando 

o desenvolvimento. Como mesmo tendo, ainda hoje a mais extensa fronteira 

agrícola do mundo, o Brasil conseguiu: desenvolver uma agricultura moderna 

de grãos nas frentes pioneiras do Oeste, onde quase não utiliza mão-de-obra; 

realizou uma colonização socialmente capenga e ambientalmente predatória na 

Amazônia; jogou milhões de refugiados do campo nas favelas, engrossando o 

exército de bóias-frias e deixou centenas de milhares de famílias sem terra e 

sem perspectiva de urbanização efetiva, que passa pelo acesso a moradias 

decentes (SACHS, 2001, p. 76). 
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Chacon (2007) destaca que o ambientalismo foi o grande 

impulsionador desse movimento, alertando veementemente para os perigos 

que representam os modelos de produção que vêm comandando o progresso 

da civilização moderna. Essas preocupações, ao contrário do que alguns 

pensam, não se restringem à preservação da natureza somente, mas incluem e 

destacam a existência ameaçada do homem na Terra. Entende ainda Chacon 

(2007), que o desenvolvimento sustentável pode ser alcançado por meio de um 

processo continuo, composto por dimensões que devem ser estimuladas 

conjuntamente e observadas em todas as ações e projetos que visem esse 

objetivo.  

Autores que estudam o tema definem dimensões variadas, mas 

consideram que as dimensões social, econômica, ambiental e político-

institucional podem agrupar todas as demais que possam ser citadas. 

A dimensão social diz respeito às questões fundamentais de acesso 

à educação, à saúde, à moradia, ao saneamento, assim como a 

conscientização e participação da população e ainda a cultura local.  

A dimensão econômica envolve a distribuição de renda, bem como 

as bases materiais para a geração de emprego e renda, condição necessária, 

embora não suficiente, para o desenvolvimento, além da adequação dos 

processos produtivos para uma produção limpa que degrade menos o meio 

ambiente, o que envolve o papel da ciência e da tecnologia.  

A dimensão político-institucional pode ser considerada o ponto 

chave para o alcance do desenvolvimento sustentável. Uma sociedade 

detentora de instituições publicas e privadas fortes são protagonistas e 

assumem o comando desse processo pondo em prática os preceitos da 

sustentabilidade. Nessa dimensão também estão incluídas as assembléias e 

acordos internacionais relacionados ao desenvolvimento sustentável. 

Para Chacon (2007), um plano de desenvolvimento sustentável deve 

emergir de discussões no âmbito local, com ampla participação de diversos 

segmentos. Os participantes dessas discussões devem representar a 

sociedade civil, o poder público, o setor produtivo e o terceiro setor. E as 

variáveis a serem analisadas devem ser organizadas a partir das quatro 

dimensões anteriormente citadas, que se inter-relacionam e englobam todos 

que participam desse processo. 
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Chacon (2007p.130) afirma que um ponto deve ser ressaltado em 

todas as discussões sobre desenvolvimento sustentável: o componente ético. 

 
A ética do desenvolvimento sustentável deve ser a ética do 
encontro,de enfatizar a necessidade de difundir claramente a real 
motivação para que se cuide da Terra e de todos os seres viventes, e 
especialmente do ser humano. Isto é, a necessidade de superação da 
visão utilitarista e simplista que comandou o progresso da civilização 
moderna, e a adoção de uma visão ampliada que permita uma 
mudança essencial de atitude: o homem se vendo como parte de 
uma espécie, dialogando, com mútua responsabilidade por cada um e 
por todos e pelo lugar que habita, com respeito à alteridade e à 
vulnerabilidade de cada ser.  
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4 MARCO ANALÍTICO DE SUSTENTABILIDADE 
 

O desenvolvimento do presente trabalho, permitiu até o momento, 

realizar levantamentos dos conceitos a cerca da economia solidária, dos 

empreendimentos de economia solidária e da sustentabilidade, o que nos 

possibilitarão esclarecer o problema levantado inicialmente e atingir os 

objetivos elencados nesta pesquisa.  

Percebeu-se através da investigação teórica que há um 

entrelaçamento ideológico de princípios entre os temas abordados. Assim, 

buscou-se adaptar para a análise do caso da pesquisa, um quadro de analise 

de sustentabilidade em ecovilas, desenvolvido por Cunha e que teve como 

intuito: 

  

Apresentar uma proposta no sentido de operacionalizar o 
conceito da sustentabilidade, construindo um quadro 
analítico para a sustentabilidade das ecovilas, 
considerada a partir do marco da economia solidária. 
Isto, de alguma forma, implica em “medir” esta 
sustentabilidade, mesmo que esta discussão não resulte 
necessariamente em uma quantificação deste conceito, 
que neste caso, seria um indicador (CUNHA, 2012, 
p.147).  

 

Considerando o CDCT, um empreendimento econômico e solidário, 

assim como as ecovilas analisadas por Cunha (2012), é perfeitamente 

aceitável tal adequação, uma vez que permite aprimorar um conceito já 

implementado, contribuindo desta forma para o avanço das ciências sociais. 

Cunha (2012) constrói o quadro analítico baseado em três 

proposições: a de Sachs (2002), considerada seminal nas discussões 

realizadas historicamente no que toca ao debate em torno da sustentabilidade. 

Suas contribuições a esta noção remontam aos anos 70, por ter participado da 

preparação da reunião de Estocolmo em 1972, e se seguiu como apoio 

também à realização da reunião da ONU no Rio de Janeiro, em 1992 (SACHS, 

2004); a da economia solidária, representada por um trabalho de França Filho 

e Santana Júnior (2007), em que são aglutinadas algumas contribuições do 

campo - neste caso o marco apresentado pelos autores é fortemente 

influenciado pela discussão da socioeconômia e da antropologia econômica 

baseadas em Polanyi; e a partir da proposta de leitura das ecovilas, como 
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observou em Jackson e Swenson (APUDBISSOLOTTI, 2002), que incorpora a 

parte dos debates especialmente relacionados à ecologia profunda e à 

permacultura. 

Para analisarmos a sustentabilidade do CDCT , foram realizadas 

adequações a partir das pesquisas bibliográficas feitas neste trabalho. Foram 

encontradas diversas informações similares e outras complementares às 

justificativas teóricas de construção do quadro desenvolvido por Cunha (2012). 

Entre as considerações, merecem destaque as contribuições dos 

autores escolhidos que versaram sobre economia solidária, empreendimentos 

econômicos e solidários e sustentabilidade. 

Singer (2002) compreende a economia solidária como alternativa 

aos modos de produção, estimulando a participação na sociedade de pessoas 

imbuídas de solidariedade, igualdade e visão democrática. Arruda (1996) que a 

entende como alternativa ao modo de vida, alicerçada no desejo individual de 

felicidade fortalecido pela solidariedade consciente, auto-respeito, respeito 

mútuo e estabelecimento de laços de amor entre as pessoas.; Coraggio (2009) 

a entende como economia do trabalho, onde estão ligados os eixos 

econômicos, da natureza, do material, do simbólico, da cultura e da política. 

França Filho e Laville (2004) a vêm através de um olhar antropológico, onde 

devem ser favorecidas as articulações políticas que criam práticas através da 

mobilização social com finalidades de atender aos interesses coletivos e 

pautadas no controle democrático. 

A cerca do conceito de empreendimento econômico e solidário, são 

destacadas na pesquisa as características relacionadas pela SENAES que os 

define como grupos coletivos com prática de autogestão, prevalência de 

existência real da organização, atividades econômicas centrais na empresa e 

que ainda podem ser singulares ou complexos.  

Coraggio (2009) os conceitua como empreendimentos que realizam 

uma interlocução entre o solidarismo e o empreendedorismo, onde se baseiam 

na cooperação em busca de uma nova racionalidade econômica, contrariando 

o economicismo e o unilateralismo. Compreende as dimensões econômica, 

social e política da vida coletiva. Além de serem regidos por princípios de 

autogestão, democracia, participação, igualitarismo, cooperação, auto 

sustentação, desenvolvimento humano e responsabilidade social. 



68 
 

 

França Filho e Laville (2004) destacam dentre as características dos 

empreendimentos econômicos solidários, a pluralidade de princípios 

econômicos, autonomia institucional, democratização dos processos 

decisórios, sociabilidade comunitária pública e finalidade multidimensional. 

No que tange os conceitos sobre sustentabilidade, na visão de Leff, 

autor humanista, a preocupação com a degradação ambiental (componente 

ecológico) é tão importante quanto a preocupação com a pobreza e a exclusão 

(componentes sociais) para que se estabeleça um desenvolvimento 

sustentável. 

        Os conceitos expostos anteriormente servirão de base para 

analisados o objeto de estudo desta pesquisa a partir do quadro de análise da 

sustentabilidade desenvolvido por Cunha (2012) e adaptado para o 

empreendimento escolhido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2- Quadro de Análise da Sustentabilidade 
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Dimensão Componentes Variáveis 

 
Econômica 

Impacto gera distribuição de 
renda do local  

-Postos de trabalho criados 
-Rendimentos proporcionados 
-Utilização de insumos locais 

Articulação entre diferentes 
lógicas 
econômicas(mercantis, não 
mercantis e não- 
monetárias) 

-Utilizações alternativas de recursos, além dos mercantis: 
auto produção, trocas, utilizações coletivas(finanças 
solidárias), fontes governamentais, etc. 

Formato dos 
empreendimentos 

-Tipo de empreendimentos (individuais ou coletivos) 
-Forma de distribuição dos excedentes  

Produção local -Nível de atendimentos das demandas internas pela 
produção local 

-Tipo de produção e prestação de serviços existentes no 
local 

Social/Comunitária Coesão social entre os 
associados 

-Tipo de sociabilidade existente 
-Existência de confiança entre as pessoas 
-Natureza dos vínculos estabelecidos 
-Nível de reconhecimento entre os associados 

Saúde -Acessibilidade aos tratamentos de saúde 
-Existência de integração entre tratamentos ortodoxos e 

complementares  

Educação -Existência de praticas de educação especialmente 
ligadas à questão ecológica 

Identidade social  
 

-Tipo de preocupação com a pobreza e a exclusão 

Cultural/Espiritual Identidade das pessoas com 
a experiência 

-Grau de enraizamento dos moradores com as atividades 
realizadas (identidade cultural) 

Atividades culturais -Tipos de atividades artísticas/culturais existentes 

Expressões culturais 
materiais 

-Reflexões da cultura na arquitetura e desenho do CDCT 

Manifestações espirituais -Existência e forma de realização das práticas(abertura 
para diferentes tipos, realização comunitária, etc) 

Política Participação dos associados -Nível e tipo de participação dosassociados (tomada de 
decisão democrática)  

-Estilo de liderança existente 

Tipo de ação pública no 
território 

-Processos de discussão ampliada (fora da ecovila) 
-Convivência com comunidades do entorno 

Articulações externas -Articulação com redes do movimento de economia 
solidaria ou outras pertinentes (meio ambiente, 
assistência social, etc...) 

-Tipo de integração com o poder político e com políticas 
públicas 

Técnica/Ecológica Uso de tecnologia social -Tipo de tecnologia empregada (originalidade e se é 
socialmente referenciada ou adaptada de outro local ou 
convencional) 

-origem dos recursos 

Uso de tecnologia ambiental -Existência de produção orgânica 
-Cuidados com relação ao meio ambiente nas atividades 

de produção ou prestação de serviço 

Identidade ecológica -Tipo de convivência com o sistema ecológico do entorno 
(preocupação com a degradação ambiental) 

Esquema de reciclagem -Tipo de sistema de reciclagem (e reutilização) existentes 

Utilização da água -Como a água é captada e descartada (efluentes) 
-Nível de tratamento e reciclo 

Utilização da energia -Fonte de energia utilizada 
-Nível de utilização de tecnologia renovável 

Tipo de técnicas construtivas 
adotadas 

-Tipos de técnicas construtivas utilizadas 
-participação de materiais locais na construção 
-Nível de utilização de materiais tóxicos 

Restauração ecológica -Adoção de técnicas de recuperação ecológica ou de 
permacultura ou outros similares 

Fonte: Cunha (2012), adaptado pela autora. 
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Parte II 

Análise do Caso 
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5 O CENTRO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DAS TIMBAÚBAS – 
CDCT 
 

O capítulo que se segue, discorrerá sobre a caracterização do local 

de inserção do objeto de estudo desta pesquisa, assim como do próprio objeto. 

No primeiro momento, será realizada a descrição da localização do 

empreendimento, seguido de um levantamento histórico sobre o CDCT, as 

parcerias construídas e os projetos e ações desenvolvidos por ele.  

 

5.1 Localização 
 

 O Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas 

encontra-se na cidade de Juazeiro do Norte, localizada no Cariri cearense ao 

sul do estado do Ceará e a aproximadamente 600km das principais capitais do 

nordeste brasileiro.  

 

Figura 1 - Localização do Ceará 

 

Fonte: IPECE (2011). 
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Figura 2 - Localização do Cariri. 

 

Fonte: Adaptado IPECE (2011). 

A cidade de Juazeiro do Norte encontra-se no centro das atenções 

econômicas da região do Cariri cearense. Em relação aos indicadores 

socioeconômicos da cidade, faz-se oportuno destacar o Índice de 

Desenvolvimento Social (IDS) da cidade, elaborado pelo Instituto de Pesquisa 

e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE. Este índice é um indicador sintético 

construído a partir de dados de oferta de serviços públicos e dos resultados da 

utilização destes pela população, tendo seus indicadores relacionados a 

direitos básicos comoeducação, saúde, condições de moradia, emprego e 

renda e variam de ruim a ótimo. Ele é dividido em dois índices, que avaliam 

respectivamente o nível da oferta dos serviços e osresultados da sua utilização, 

são o IDS Oferta (IDS-O) e IDS Resultado (IDS-R). 

Juazeiro do Norte encontra-se em 2008, segundos dados do 

IPECE/2010 com o IDS-O no nível “bom” em se tratando de educação, saúde e 

habitação; e “ruim” em relação a emprego e renda. O IDS-R encontra-se em 
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nível “bom” em relação à educação e saúde e “regular” em relação a habitação 

e emprego. 

Segundo dados do IBGE (2010) Juazeiro do Norte possui uma 

população total de 242.139 habitantes distribuída em 11.308 na zona rural e 

230.831 na zona urbana. 

O Centro Comunitário das Timbaúbas – CDCT encontra-se inserido 

no bairro das Timbaúbasnesta cidade . Conforme dados fornecidos pela 

(SEPLAN - ESTADO DO CEARÁ, 2012), há no bairro aproximadamente 12.446 

moradores, 3.459 domicílios e 200 empreendimentos. Possui uma infra-

estrutura incompleta e deficitária, onde faltam escolas, áreas de lazer, postos 

de saúde, entre outros serviços públicos que possibilitem uma vida digna. Em 

seu entorno, encontram-se cinco bairros populosos: São Geraldo, Limoeiro, 

Aeroporto, Pedrinhas, Pio XII, conforme mostra o mapa abaixo. 

 

Figura3 - Localização do Bairro Timbaúbas 

Os moradores do bairro vivem em sua maioria, em níveis elevados 

de pobreza e exclusão.  O IBGEinforma que 42,8% dos chefes de família não 

tem estudo ou tem até um ano de estudo. Ainda 60,5% dos chefes de família 

Fonte: Arquivo do CDCT 
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ganham até um salário mínimo. As evidências que revelam esta situação são 

refletidas através do elevado nível de desemprego, além da precariedade das 

condições de moradia. Há uma grande dificuldade de acesso ao bairro devido, 

principalmente à falta de estrutura das ruas. 

Em 2011, foi realizada uma pesquisa por integrantes da Incubadora 

de Empreendimentos Econômicos e Solidários – ITEPS/UFC-Cariri, com o 

intuito de desenhar um mapa da produção e consumo do bairro das Timbaúbas 

onde estavam desenvolvendo o trabalho de incubação. Foi possível desenhar 

um diagnóstico inicial desta realidade. Segundo Cunha, Matos, Silva, 

Nascimento, Kuch (2011), foi feita uma caracterização preliminar destes, 

conforme segue descrito abaixo: 

A respeito da caracterização do consumo e das condições 

socioeconômicas, foi constatado que 45,3% dos entrevistados moram em 

residências próprias e com registro, 35% em residências alugadas, 12,5% em 

casas próprias, porém sem registros e 4,7% em imóvel cedido ou emprestado. 

Quanto à presença de eletrodomésticos, observou-se que em 100% 

das residências há televisores, em 86% geladeiras, 95% fogão a gás, 20% 

computadores, 84% telefone celular, 78,5% rádio, 33,8% parabólicas, telefone 

fixo 10,7% e em 3% filtro de água. No que se refere ao números de 

componentes no domicilio, observa-se que em 100% há apenas uma família, 

sendo que em 23,7% dos domicílios há seis ou mais moradores, em 27,1% 

quatro, em 18,6% cinco, em 16,9% três, em 6,8% dois e em 6,8% um. De 

acordo com essa distribuição, perfaz-se uma media de 3,5 integrantes por 

família. 

As compras que abastecem as residências são realizadas 

exclusivamente no bairro por 41,3% dos entrevistados, 11,1% realizam a  maior  

parte no bairro, em 27% dos entrevistados sua maior parte é realizada fora do 

bairro e  20,6% realizam as compras exclusivamente fora do bairro. Como 

justificativa para não realizarem suas compras no local, o valor dos preços mais 

elevados é responsável para que 42,9% dos entrevistados não o façam e o 

utilizem como principal motivo, seguidos da pouca disponibilidade dos produto 

de que necessitam (26,5%), ou ainda por opções de pagamentos restritas 

(12,2%), e até pela baixa variedade de produtos (10,2%) ou pela sua qualidade 

inferior (4,1%). 
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Com relação à segurança alimentar, já aconteceu de faltar alimentos 

em algum momento em pelo menos 15% das famílias entrevistadas. Destas, a 

freqüência da falta foi em 50% dos entrevistados uma vez por semana, uma 

vez por mês registrado em 12,5% e ocasionalmente em 37,5% dos 

entrevistados. Nas despesas mensais verificou-se que a maior media de gastos 

se dá com alimentação (R$ 274,50), seguido de vestuário (R$ 96,07) e lazer 

(R$ 94,35). Em 20,3% das famílias foi informado que é realizado algum tipo de 

atividade produtiva. Destas atividades, 10% destinam-se ao consumo. 

Em relação á caracterização da produção dos empreendimentos 

entrevistados, 52,7% dos respondentes eram do sexo masculino e 47,3% 

feminino. Destes, observou-se que o maior percentual do sexo masculino se 

diz de cor parda 55,8% e 41,2% branca. No sexo feminino essa maioria é 

formada de brancos 41,9%, seguida de parda (29%).  

Dentre os setores de atuação dos empreendimentos pesquisados, 

observou-se que o comércio é predominante em 72% dos entrevistados, 

seguido pelo serviço com 20,4% e pela produção com 7,5%. Deste universo, 

41,9% se declararam formalizados, sendo as micro e pequenas empresas o 

formato predominante (98,9% do total). No que se refere a quantidade de 

participantes dos empreendimentos, a maior parte (68% dos empreendimentos 

entrevistados) é constituído de apenas uma pessoa, seguida de duas pessoas 

(em 28%), e com quatro pessoas em menor número (4%). Quando se trata da 

distribuição do produto ou do serviço, 66,1% declararam que ela é feita em 

ponto comercial próprio no bairro e 22,3% em domicílios locais. 

Como forma de pagamento das compras de insumos e de matérias 

primas, o dinheiro em espécie tem destaque entre os 52,5% de entrevistados, 

seguido do cheque 18,4%, cartão de crédito 9,5%, "fiado" 6,3%, crediário 7,5% 

entre outras formas 5,7%.  

No que se refere à sazonalidade, foi constatado que o mês de 

dezembro é informado por 19,8% dos entrevistados como o mês de maior 

atividade, seguido por junho (14,5%). Outros 12,1% informaram que durante 

todo o ano a atividade é constante. Os meses de fevereiro, março e abril foram 

os menos informados, sendo citados respectivamente por 0,4%, 1,2% e 3,6%.  

Já com relação aos tipos de produtos fabricados no bairro, estão em 

destaque os produtos de limpeza e higiene com 71% e a venda de alimentos 
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em 28% dos entrevistados. 

A matéria-prima e os insumos para a produção são adquiridos por 

66,7% dos entrevistados exclusivamente fora do bairro, sendo apenas 33% das 

compras realizadas na comunidade. Entre os motivos para que isso ocorra 

estão as opções de pagamentos restritas e a baixa variedade de produtos, 

opções citadas por 33,3% dos entrevistados.  

Dentre os vários tipos de serviços prestados pelos entrevistados 

destacam-se os relacionados à cuidados com a beleza (30%), à construção 

civil (6,7%) e aos serviços domésticos (6,7%). 

Com relação ao comércio as mercadorias mais comercializas são 

alimentos (23,3%), produtos de limpeza e higiene (18,3%), lanches e bebidas 

(21,7%), confecção (7,5%) e material de construção (10%). 

Os dados apresentados compõem uma análise preliminar para início 

do diagnóstico local, visando facilitar as decisões resultantes do processo 

inicial de incubação que está sendo realizado no CDCT. Neste primeiro 

momento observou-se, segundo Cunha, Matos, Silva, Nascimento, Kuch 

(2011), um elevado nível de atividades econômicas desenvolvidas no bairro, 

ressaltando o empreendedorismo local. O que pode vir a facilitar o 

desenvolvimento de uma rede de economia solidária, além de ter sido possível 

identificar um elevado nível na relação oferta e demanda estabelecido na 

comunidade. 

 

5.2 Conhecendo o Centro de Desenvolvimento Comunitário das 
Timbaúbas - CDCT 
 

O Centro comunitário das Timbaúbas-CDCT, é uma associação 

composta por onze associados (Denivanio Barbosa, DeusimarPereira, Joaquim 

Paulino, Maria Helena, Jessiano Pereira, Jose Lima, Jose Luciano, Jose Naldo, 

Juracy Barbosa, Rosa da Silva e Zeneide Amelia) que a constituíram com o 

objetivo de “promover o desenvolvimento do bairro nas suas dimensões 

econômicas, sociais, culturais e ambientais” (ATA DE CONSTITUIÇÂO, Anexo 

B). Alguns destes foram, em um primeiro momento, movidos pelo desejo 

individual de atender às necessidades de acomodação de seu empreendimento 

individual, que será explicado adiante. 
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A sede atual do CDCT foi construída em um terreno doado por parte da 

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte e em regime de mutirão. A proposta 

inicial era alojar onze micro-empreendedores do bairro Salesianos em Juazeiro 

do Norte, já reunidos em forma de associação, em um local onde pudessem 

desenvolver suas atividades de produção e comercialização de forma 

individualizada (costureiras, metalúrgicos, gesseiro, mecânico, cozinheiras). Ao 

se encontrarem inseridos em uma comunidade onde havia muito mais do que 

apenas escassez de recursos materiais, os associados, alguns deles 

desistiram da empreitada e outros sentiram a necessidade de mudança de 

ideal que os mantinham unidos.  

A realidade com que se depararam, foi suficiente para entenderem que 

uma mudança de comportamento por parte de todos se fazia necessária. Foi 

quando começaram a pensar em ações, onde aquela comunidade carente de 

tantos serviços pudesse usufruir do espaço comum da sede da associação, 

além de se beneficiar de projetos que ela mesma viesse a desenvolver. Mais 

adiante, entenderemos como se deu todo este processo.  

O Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas - CDCT, 

originou-se a partir de membros oriundos da Associação dos Micro e Pequenos 

Empresários do Bairro Salesianos – ASMIPESAL. Através de conversas 

estabelecidas com os associados, especialmente com Helena¹, e de acessos 

às atas, registros informais e fotos das associações, foi possível desenvolver, 

conforme descrito abaixo, o que a citada associada chamou de “Linha do 

Tempo do CDCT”. 

1995- Em onze de agosto, surge a Associação dos Micros e Pequenos 

Empresários do Bairro Salesianos – ASMIPESAL, conforme ata de abertura 

(ANEXO A). Incentivado e orientado pelo Prof. José Carlos de Oliveira, 

coordenador do Comitê Municipal de Geração de Emprego e Renda, o Sr. 

Juraci Barbosa Alves2 reuniu um grupo de pessoas interessadas em se 

                                                           
¹Helena é uma das fundadoras da ASMIPESAL e tem trabalhado incansavelmente na busca de 
melhorias, inicialmente para a associação. Ela é uma das formadoras de opinião e incentivadora do 
grupo. Destaca-se na associação por ser parte da força motriz deste empreendimento. Ela é um dos 
envolvidos mais motivados em todo o processo. Imbuída de um sentimento de coletividade, ressalta 
através de suas ações, preocupações constantes com a comunidade onde esta inserida. Se coloca na 
linha de frente e quer ver os resultados do seus esforços beneficiarem a todos. Ela é costureira, monitora 
de curso de corte e costura e atualmente agente de crédito do banco comunitário, que será descrito mais 
adiante. 
 
²Sr. Juracy, é também um dos fundadores da associação. Ele é aposentado, metalúrgico, participa de 
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organizar em associação para participar do  Programa de Geração de Emprego 

e Renda do governo federal (PROGER). 

 
Figura 4 - Constituição da ASMIPESAL 

 

Fonte Arquivo CDCT 

O PROGER estava liberando recursos para estímulo à produção à 

pessoas idôneas, com renda de até um salário mínimo e não apresentassem 

restrições cadastrais. Foi liberado, pelo Banco do Nordeste, o suficiente para 

aquisição de máquinas para nove associados que ainda receberam 30% do 

valor das mesmas, em recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) 

para capital de giro.  

Foram beneficiados três metalúrgicos, cinco confeccionistas da área 

do vestuário e um fabricante de bolsa.  A diretoria da associação ( Presidente 

Maria Helena de Assis Souza, Secretário Francivaldo Alves do Nascimento e 

Tesoureiro  Francisco Hieudo de Souza Ribeiro), por assinarem nas cédulas de 

crédito de todos os associados se tornaram avalistas dos mesmos  juntamente 

com seus cônjuges. 

1996- A diretoria, preocupada com a pouca capacidade dos sócios 

em gerir suas empresas, busca apoio técnico e realizam o primeiro curso sobre 

custos ministrado por Normando Soracles, empresário e proprietário da 

Normalhas  que vendeu as máquinas, recebendo o pagamento destas direto do 

Banco do Nordeste.  

Neste mesmo ano, um projeto similar ao primeiro foi aprovado 

beneficiando um fabricante de sandálias, um metalúrgico, um fabricante de 

                                                                                                                                                                          
uma ONG que trata da defesa dos direitos dos idosos, é um cidadão bem informado, participativo, poeta e 
também um dos maiores incentivados das ações da associação. 
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alumínio e um fabricante de bolsas. Ainda neste ano, aconteceram palestras 

sobre cooperativismo. Era plantada então a semente de um ideal comunitário, 

encerando com uma grande confraternização os trabalhos do ano. 

1997- A associação recebe a visita do secretário de indústria e 

comércio do município e solicita a este, cursos de capacitação para os 

associados da ASMIPESAL e de outras associações. O pedido é acatado e 

uma semana de cursos e palestras no SENAI é patrocinado para três membros 

de cada associação presente na visita.  

Neste mesmo ano, os associados do primeiro projeto começam a 

pagar os juros de seus empréstimos. Acontece também neste ano, 

homenagem às mulheres por ocasião do dia internacional da mulher; palestras 

sobre custos de venda e serviços e sobre empresas de ação comunitária. A 

associação participa da Feira de Negócio no Palácio da Micro Empresa, no 

SEBRAE. 

1998- Nesse ano, surgem problemas com os associados fabricantes 

de bolsas e sandálias que foram embora para a cidade de Patos na Paraíba e 

levaram as máquinas. O então secretário e o diretor social apoiados por um 

agente bancário do BNB resgatam o maquinário que ficou a disposição da 

ASMIPESAL. 

1999- por ocasião de uma consulta bancária foi constatado que 

alguns sócios estavam inadimplentes, deixando todos da diretoria na mesma 

situação. 

2000- A ASMIPESAL muda para o bairro Santo Antônio e os 

associados decidem por unanimidade aprovar a criação de uma escola 

profissionalizante, com o objetivo de capacitar mão de obra em áreas carentes 

de profissionais qualificados, principalmente confecção e metalúrgica. 

2001- Devido às mudanças financeiras do País, por causa dos altos 

juros e pela forma como eram cobrados pelo banco, os associados não 

conseguiram pagar seus débitos em dias. Todos atrasaram seus pagamentos e 

a diretoria ficou endividada duas vezes, por si e pelos outros sócios, dos quais 

viraram avalistas ao assinar as cédulas de crédito. Começa neste mesmo ano, 

o processo de renegociação. Mas a forma utilizada pelo banco não atendia às 

realidades dos associados e o banco começou a ameaçar execução. 

2002- A situação da associação continuou a mesma e os associados 
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resolvem entrar com um processo na justiça pedindo a revisão dos juros e uma 

forma justa que proporcionasse a todos, condições de pagamento de seus 

débitos. 

2003- A associação faz a adequação ao novo código civil que 

regulamenta empresas do direito privado, inclusive associações e fundações. 

Orientados pelo contador, com a finalidade de revitalizar a associação, novos 

sócios são aceitos vislumbrando projetos futuros.  

Nessa época a presidente, Maria Helena de Assis Souza, ministrava 

aulas de corte e costura para algumas pessoas, entre elas Zeneide Amélia 

Alves e Valdênia Alves da Silva, as duas, moradoras do bairro Timbaúbas. 

Estas se tornaram sócias e convidaram o Sr. Joaquim Paulino Custódio a 

integrar a associação.  No mesmo ano, o diretor social, Sr. Juraci Barbosa 

Alves propõe a Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, projeto de 

doação de terreno para a associação poder unir em num só espaço, todos os 

membros, onde pudessem fabricar, expor e vender seus produtos e serviços. 

2004 - O projeto de doação do terreno foi aprovado pela Câmara 

Municipal, na gestão do Prefeito Carlos Cruz. O terreno de mil metros 

quadrados no bairro Timbaúbas, situado a rua Estelita Silva, esquina com a 

Travessa Carolina Sobreira, foi passado para a associação. Os associados 

deveriam construir o espaço para fabricação, exposição e venda de seus 

produtos e arcar com todas as despesas de construção e manutenção.  

Figura 5 - Ocupação do terreno doado; 

 

 

Fonte: Arquivo CDCDT 
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Nesta época, alguns sócios já estavam com suas empresas bem 

estruturadas, apesar de endividados, e não quiseram se mobilizar para 

concretizar o projeto. 

2005- A associação continua com o processo na justiça e busca 

apoio para construção do espaço para os associados. 

2006- Novos integrantes se associam e o novo grupo se fortalece 

em torno do projeto. 

2007- O grupo de sócios, interessados em seguir com o projeto de 

construir o espaço de trabalho, liderados pela presidente Maria Helena de 

Assis Souza, resolve iniciar a construção em forma de mutirão aos sábados. As 

despesas com material de construção eram todas rateadas pelos associados.  

Figura 6 - Início da Obra 

 

Fonte: Arquivo do CDCT 

Figura 7 - Novos integrantes 

 

Fonte Arquivo do CDCT 
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Mais pessoas se aproximam da associação pretendendo participar 

do projeto. 

Algumas regras foram estabelecidas: todos deviam participar dos 

mutirões, dividir as despesas, e em caso de desistência, passariam o ponto 

para outro sócio, e esse restituiria o valor gasto na construção. 

2008- O Diretor Social, Juraci Barbosa, preocupado com problemas 

que pudessem surgir com a construção que estava sendo executada, sem 

acompanhamento de um profissional especializado, procurou o CEFET, hoje 

IFCE, que indicou uma equipe de estudantes do curso engenharia e 

integrantes da Empresa Júnior Estática do CEFET (EJEC Consultoria). Foi feito 

um contrato de prestação de serviços. A mesma elaborou o projeto 

arquitetônico, de instalações elétricas, instalações hidro sanitárias e 

acompanhamento da obra durante a construção dos onze boxes que seriam 

destinados a cada associado.  

Figura 8 - Projeto arquitetônico

 

Fonte Arquivo do CDCT 
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2009- Segue a obra e o processo na justiça e uma nova diretoria foi 

eleita: Presidente Maria Helena de Assis Souza; vice Deusimar Pereira dos 

Santos; tesoureira Josefa Darc e 2ª tesoureira Zeneide Amélia Alves; secretário 

Francivaldo Alves do Nascimento e 2ª secretária Denivania Barbosa Custódio. 

2010-A presidente Maria Helena, em conversa com sua cliente 

Roberta Silva, autora desta pesquisa e voluntária de um projeto da UFC 

Campus Cariri, toma conhecimento do trabalho da Incubadora Tecnológica de 

Empreendimentos Populares e Solidários (ITEPS) e é orientada pela mesma a 

contatar a UFC e propor uma parceria que auxiliasse no desenvolvimento de 

projetos que trouxessem melhorias para a comunidade onde agora estavam 

estabelecendo a sede da associação. 

O Diretor Social, Sr. Juraraci, manteve o primeiro contato. Estava, 

juntamente com os outros membros, desmotivado por investirem num projeto, 

situado em uma comunidade carente e sem perspectiva de mudanças.  

A ponte com a universidade começava a ser construída. No dia 28 

de janeiro houve a primeira reunião com o coordenador da ITEPS, o Professor 

Eduardo Vivian, a pesquisadora voluntária Roberta Silva e os bolsistas Maíra 

Nóbrega e Willam, ambos estudantes do curso de Filosofia da UFC.  

 

 

 

 

Figura 9 - Planta Baixa

 

Fonte: Arquivo do CDCT 
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Figura 10 - Início de conversa 

 

Fonte: Arquivo do CDCT 
 

A reunião animou os associados. O professor Eduardo informou aos 

integrantes que sem saberem, estavam praticando economia solidária e 

colocou à disposição da associação, a ITEPS como mais novo parceiro.  

Várias reuniões aconteceram e ações planejadas começaram dar 

uma nova vida a associação. No primeiro momento foi realizado um curso de 

capacitação para os associados sobre cooperativismo, associativismo, gestão 

empresarial, e economia solidária. Algumas das aulas aconteceram no prédio 

da Universidade Federal do Ceará– Cariri /UFC, possibilitando uma ampliação 

de horizonte com elevação da autoestima dos associados, uma vez que muito 

dos presentes se quer sabiam até então, da existência da UFC na cidade. 

Os associados decidem fazer o piso da parte interna da associação, 

destinada a realização de eventos abertos à comunidade. Na ocasião é 

inaugurado o espaço com a realização de um bingo. Foi elaborado o plano de 

ação com objetivos e metas. Dentre eles, a implantação de um banco 

comunitário, por entenderem se tratar de um instrumento solidário que poderia 

beneficiar a comunidade e promover o seu desenvolvimento. 
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Figura 11 -Aula na UFC 

 

Fonte: Arquivo do CDCT 
 

Um seminário foi realizado, para apresentar a associação à 

comunidade, suas ações e projetos futuros como a construção da escola 

profissionalizante e a implantação de um banco comunitário.  

 

Figura 12 - Seminário de inauguração 

 

 

Fonte: Arquivo do CDCT  



86 
 

 

Figura 13 - A associação recebe a comunidade 

 

Também foi apresentado o desenho da moeda social, o TIMBA, feito 

por um dos associados e sugestões dos demais. O evento aconteceu no dia 08 

de maio com a presença do Prof. Eduardo Vivian, da pesquisadora voluntária 

Roberta Silva, dos bolsistas que integravam o projeto e das estudantes do 

CEFET, que prestavam consultoria acompanhando a construção.  

Por ser véspera do dia das mães, foi realizado sorteio de brindes 

oferecidos pelos associados para as mães da comunidade.  

No mês de junho foi realizado um bingo com festa junina e comidas 

típicas, para arrecadar fundos para o banco comunitário.  

Também se começou a pensar em um nome que identificasse esse 

conjunto de atividades projetadas, e decidiu-se então por identificá-lo como 

Centro de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Timbaúbas - CDCT.  

Em setembro de 2010, os associados temerosos em haver algum 

problema futuro com liberação de recursos através dos projetos que seriam 

captados, resolvem constituir juridicamente uma nova associação, conforme 

ata de constituição em anexo (ANEXO B). Um novo estatuto foi elaborado e 

uma nova eleição compõe uma diretoria que cria o regimento interno para 

orientar a convivência e a realização dos trabalhos do Centro Comunitário de 

Desenvolvimento Social das Timbaúbas – CDCT.  

O projeto de implantação do banco foi incluído no EDITAL PROEXT 

2010 e foi aprovado pelo MEC via UFC com verba destinada a aquisição dos 

equipamentos para o funcionamento do mesmo.  

 

Fonte: Arquivo do CDCT 
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2011-Um novo projeto elaborado pela ITEPS contempla o CDCT 

com os equipamentos para implantação de quatro cursos: Corte e costura, 

computação, serigrafia e solda e pintura. Os associados se mobilizam para 

conseguir dinheiro para constituir o fundo do banco comunitário. Foi realizado 

um breve treinamento com os associados sobre o funcionamento do banco.   

Através de uma parceria com a instrutora do curso de pedreiro, que 

estava sendo realizado no bairro pelo Sine IDT/MT, o box de um dos sócios foi 

rebocado para que nele funcionasse o banco comunitário.  

Em 16 de abril de 2011, foi realizado o seminário de inauguração do 

Banco Comunitário das Timbaúbas: 

 

Figura 14-Inauguração do BCDT 

 

Fonte: Arquivo do BCDT 

 

Em junho a festa junina com comidas típicas, também visava 

arrecadar fundos para o banco e a moeda que ainda era só o desenho, foi 

usada como meio de troca pelos moradores, neste evento.  

O banco começa a emprestar para os moradores com uma carteira 

de crédito de apenas R$ 300,00 na conta bancária do CDCT. Foi realizado 

bazar, rifa, ação social com serviços da Defensoria Pública com atendimento 

aos moradores do bairro e visita ao Banco Palmas. Todas estas ações são 

desenvolvidas através de planejamentos entre os associados que determinam 

como, quando e como elas serão realizadas. 
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Também receberam a visita de um técnico da Universidade Federal 

da Bahia, que os conhecera por ocasião do projeto Rede Nordeste de Bancos 

Comunitários em parceria com a SENAES/MTE, que objetiva apoiar os bancos 

comunitários do Nordeste na área técnica e de intercâmbio de conhecimentos. 

Já neste momento é cogitada uma possível inclusão do BCDT na Rede 

Nacional de Bancos Comunitários.    

Em novembro, numa parceria com várias empresas, acontece o 

concurso de Jovens Talentos do Bairro Timbaúbas. Nele, vários jovens 

participaram contando, dançando, representando, desenhando, tocando e 

concorrendo a prêmios de cursos oferecidos pelas empresas parceiras. Neste 

mesmo mês é feito contato com a empresa de ônibus São Francisco, na 

tentativa de reintegrar ao bairro, o ônibus que interligava este ao centro da 

cidade. 

 

Figura 15-Concurso Jovens Talentos 

 

Fonte: Arquivo CDCT 
 

As atividades do ano são encerradas com uma confraternização 

aberta à comunidade na sede do CDCT. 

2012- O ano começa com muitas perspectivas: O coordenador do 

projeto da ITEPS informa que sete bolsistas irão acompanhar o projeto. É feito 

o plano de ação e várias atividades são programadas.  

Iniciam-se as discussões sobre a implantação de um correspondente 

bancário e um projeto é elaborado para a Coordenadoria Ecumênica de 
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Serviços – CESE, do estado da Bahia (ANEXO C). Os recursos solicitados no 

projeto são destinados à construção de uma laje no prédio do Banco 

Comunitário a fim de dar mais segurança ao local.  

Os bolsistas, presentes no projeto, são divididos em grupos: 

captação de recursos, divulgação e promoção de eventos. Algumas empresas 

doam cimento, madeira e brindes.  

São realizadas gincanas com as participantes do evento de 

comemoração ao dia das mães e distribuição da sopa amiga do SESC. 

Acontecem oficinas de brinquedos, feitos a partir de materiais 

recicláveis, para as crianças do bairro.   

O CDCT começa a despertar a atenção da classe acadêmica.  É 

acolhido um aluno da Especialização em Gestão Social da UFC - Campus 

Cariri, para realizar a primeira residência social no Banco Comunitário. Seu 

trabalho de pesquisa destaca a gestão social. A partir de então, o CDCT tem 

sido estudo de caso para artigos científicos, relatos de experiências, 

monografias e a partir deste trabalho, dissertações de mestrado. 

Foi feito contato com a Caixa Econômica Federal, pedindo 

autorização para funcionamento do correspondente bancário.  

O Banco participou através do vice- presidente e segunda secretária, 

da Semana Patativa do Assaré, da Semana da Psicologia Comunitária da 

Faculdade Leão Sampaio, do Seminário na Associação das Mulheres 

Agricultoras do Sítio Estrela em Barbalha. 

Com apoio do projeto REDE NORDESTE DE BANCOS 

COMUNITÁRIOS, participou do Encontro Nordestino de Bancos Comunitários 

em Fortaleza e foi agraciado com uma agente de crédito contratada pela 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão da Universidade Federal da Bahia 

(ANEXO D).  
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Figura 16 - Encontro Nordestinos de Bancos Comunitários 
 

 

Fonte: Arquivo do CDCT 

 

A Coordenadoria Ecumênica de Serviço – CESSE, pede Estudo de 

Viabilidade (ANEXO E) para liberação de uma verba destinada à construção da 

laje do Box onde ficará o banco. O projeto no valor de R$ 4.500,00 é aprovado. 

Tem inicio a construção da laje em regime de mutirão, pois o recurso do projeto 

só cobre gastos com materiais de construção.  

Com o intuito de disseminação de informações a cerca do BCDT no 

seio da comunidade das Timbaúbas, é elaborada a cartilha do BCDT (ANEXO 

F). 

2013- O ano se inicia com um novo planejamento de ações do 

CDCT (ANEXO G) e uma programação (ANEXO H) para inauguração das 

novas instalações do BCDT e comemoração do seu aniversário. 

               O CDCT apresenta uma peculiaridade em seu funcionamento. Apesar 

de ter hoje como principal finalidade ações e projetos desenvolvidos que 

almejem benefícios sociais, simultaneamente são realizadas atividades na 

sede da associação, por parte de alguns dos associados, com caráter de 

empreendimento individual, mas que atendem às demandas da comunidade. 

Encontram-se neste momento, cinco boxes ocupados pelos associados, 

desenvolvendo atividades de serviços de mecânico, cabeleireiro, gesseiro e 

lanchonetes. Apesar de ainda, a associação conseguir realizar este tipo de 

atividade no espaço da sede, todos os associados estão envolvidos em um 

projeto maior do CDCT que funciona como um catalisador entre eles, o Banco 
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Comunitário, onde se concentram na consolidação de sua implementação e 

divulgação de seus benefícios para a comunidade. O banco comunitário, como 

descrito em capítulo anterior, visa articular uma rede de empreendimentos 

econômicos e solidários no bairro, estimulando o desenvolvimento da produção 

e do consumo local através das diversas lógicas econômicas. Mais adiante, 

será detalhado o projeto do Banco Comunitário das Timbaúbas. 

O desenvolvimento de projetos que venham assegurar, ou pelo menos 

intentem em desenvolver de forma sustentável, a comunidade das Timbaúbas 

a partir de atividades pensadas pelos membros do CDCT, talvez fossem menos 

articulados e com resultados mais lentos dos que os que são observados, se 

não houvesse parcerias com entidades de apoio e fomento – EAFs, como as 

estabelecidas com as incubadoras das Universidades Federais do Ceará e da 

Bahia. 

 

 

 

5.3 Construindo Parcerias 
 

As incubadoras ITEPS/UFC e ITES/UFBA, têm desempenhado um 

papel de fundamental importância no que tange à capacitação e à prospecção 

de projetosque têm impulsionado o desenvolvimento de atividades elaboradas 

pelo CDCT no intuito de que a comunidade das Timbaúbas assista e aos 

poucos se integre a um desenvolvimento que busca torná-la partícipe de um 

processo detransformação social. 

 

5.3.1 Incubadora Tecnológica de Empreendimento Econômica e Solidária 
- ITEPS/UFC 
 

A ITEPS se insere na associação em um momento de profunda 

desmotivação por parte dos associados. Ao ser aceita como parceira traz de 

volta o brilho no olhar daquelas pessoas envolvidas em um movimento de visão 

social e comunitária. Esta parceria tem em vista a promoção de ações 

integradas de economia solidária para o desenvolvimento local sustentável e a 

superação da extrema pobreza. 
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A ITEPS traz uma forma inovadora de trabalho, até então não 

experimentada pelos associados – o processo de incubação. Este compreende 

três etapas: a estruturação, capacitação e mobilização da comunidade; a 

implantação de um banco comunitário; e a estruturação de uma rede de 

Economia Solidária. 

Até a realização desta pesquisa, a incubação encontra-se na 

segunda fase. Foram realizadas, inicialmente algumas reuniões objetivando 

aproximação com o grupo. A matriz FOFA (forças e fraquezas internas versus 

oportunidades e ameaças externas) foi utilizada como uma das formas de 

estruturar um planejamento com a participação de todos os envolvidos.  

 
“A intenção desta ação era fortalecer o grupo através do 
autoconhecimento de suas relações entre si e com o mundo externo, 
de modo que pudessem construir um novo modo de firmar a sua 
posição na convivência social”. (Medeiros; Sousa; Cunha; Silva 
Junior, 2001, p.3) 
 

Após este momento observou-se uma melhor organização na 

realização das ações proposta pelo grupo, o que favoreceu o alcance dos 

objetivos desta fase. 

As atividades da ITEPS seguiram pondo em prática o plano de 

ações, onde se iniciou uma capacitação aberta à comunidade que visava 

instruir o grupo sobre o processo de incubação e favorecer a autogestão da 

associação.  

Medeiros, Sousa, Cunha, Silva Junior (2011), destacam que a 

capacitação foi composta por três módulos, cada um totalizando dezesseis 

horas; o primeiro módulo tratou sobre de Economia Solidária; o segundo 

abordou o tema Associativismo e Cooperativismo e o terceiro trabalhou o 

assunto Gestão de Empreendimentos Solidários. Ressalta ainda que: 

 

“Nesta capacitação foi alcançado um público-alvo de cerca de trinta 
pessoas. A partir de então, foi possível observar que o grupo de 
associados já participava do processo demonstrando uma sensação 
de maior pertencimento, com relação tanto ao grupo como à própria 
comunidade. Neste sentido, houve uma intensa mobilização entre os 
associados que buscaram, juntamente com a Incubadora, promover 
um seminário de Inauguração da parte interna da sede do CDCT”. 
(Medeiros; Sousa; Cunha; Silva Junior, 2001, p.4) 
 

 

Com o espaço aberto oficialmente para a comunidade, foi 
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intensificada a realização de reuniões, com a participação desta. A idéia do 

CDCT começa a ser aceita entre os moradores do bairro que interagem na 

realização de bingos, rifas e bazares para angariar recursos com finalidade de 

concluir a obra da sede do CDCT. 

Na segunda fase da incubação com vistas a implantação de um 

banco comunitário no bairro das Timbaúbas, a ITEPS realizou oficinas com 

intuito de informar os associados sobre a relevância do banco comunitário para 

o desenvolvimento de uma rede de economia solidária na comunidade. A 

primeira delas destinou-se a informações sobre bancos comunitários e finanças 

solidárias. Nesta definiu-se os produtos e serviços que seriam ofertados pelo 

banco e como seriam realizadas as análises, liberações e cobranças dos 

créditos a serem concedidos. 

Moedas sociais foi o tema selecionado para a segunda oficina: 

 
Em seguida, foi feita uma nova oficina que versou sobre moedas 
sociais. O intuito da oficina foi estimular os associados aempoderar-
se do processo de instauração do banco comunitário, bem como do 
uso do seu principal instrumento, a moeda social. Esta moeda deveria 
ser criada segundo as sugestões dos integrantes da associação ali 
presentes. Deste modo, foi criada moeda do bairro das Timbaúbas, o 
Timba, com valor equivalente ao real, porém de uso exclusivo na 
comunidade (Medeiros;Sousa; Cunha; Silva Junior, 2001, p.5). 

 

Ainda nesta fase, foram realizadas pela ITEPS, oficinas destinadas a 

elaborar a moeda social – o Timba. 

 

Figura 17 - Oficina 

 

Fonte Arquivo do CDCT 
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O processo de capacitação foi seguido de oficinas voltadas para a 

parte operacional do banco. Foram selecionados e capacitados os agentes de 

créditos para atuarem no BCDT. O Timba, que passou um período de 

circulação experimental, hoje se encontra circulando na comunidade e é aceito 

na grande maioria de estabelecimentos comercias do bairro das Timbaúbas. 

A ITEPS encontra-se envolvida neste momento na consolidação 

desta segunda fase, com a presença permanente de três estagiários. Está 

prevista a realização de um seminário em abril de 2013 em alusão ao 

aniversário de dois anos da implantação do banco e da inauguração das 

instalações da sede do BCDT. Objetivando alcançar a última fase planejada, ou 

seja, constituição de uma rede de economia solidária, a ITEPS segue 

assessorando o CDCT na realização das ações que desencadearão neste 

objetivo.  

5.3.2 Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do 
Desenvolvimento Territorial - ITES/UFBA 
 

Após conhecerem o projeto do CDCT através da ITEPS, a ITES o 

convida a integrar um projeto, logo em seguida aprovado, que está sob sua 

coordenação - “Rede Nordestina de Bancos Comunitários de 

Desenvolvimento”. Este projeto (ANEXO A), de ordem federal é realizado 

através de convênio do Ministério do Trabalho, SENAES e a Fundação de 

Apoio à Pesquisa e à Extensão – FAPEX.  Através deste, o BCDT foi 

contemplado coma contratação de um agente de crédito selecionado entre os 

associados. 

A seleção do agente seguiu alguns critérios estabelecidos pelo 

próprio projeto. O profissional a ser contratado deveria: 

a) Ter participado de todo o processo de formação em Economia 

Solidária, Finanças Solidárias e Bancos Comunitários de 

desenvolvimento, além das atividades de planejamento do BCD, 

reconhecendo as funções de agente de crédito do respectivo BCD; 

b) Residir no município, distrito, e/ou área de atuação do respectivo 

BCD; 

c) Trabalhar na sede do respectivo BCD para o qual foi selecionada 

e na comunidade atendida pelo banco; 
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d) Ser escolhida em assembleia, realizada no âmbito da Associação 

Local que abriga o respectivo BCD; 

e) Ter disponibilidade para o deslocamento em todo o território 

nacional para participação em atividades de formação, intercâmbios 

e encontros estaduais, regionais e nacional de economia solidaria 

finanças solidárias e/ou BCD e demais representações institucionais 

do BCD ao qual faz parte e for demandado. 

Após obedecer aos critérios acima mencionados, Helena foi 

escolhida como a primeira agente de crédito do BCDT. Ela já participou do 

Encontro Nordestino de Bancos Comunitários, realizado em Fortaleza/CE, 

onde trouxe ao grupo motivação necessária para vislumbrar possibilidades 

sólidas e reais para desenvolver esta fase da incubação.  

A ITES encontra-se neste momento, assessorando o CDCT através 

do Projeto Rede Nordeste de Bancos Comunitários no desenvolvimento de 

ações propostas para a consolidação do banco como agente de 

desenvolvimento local. 

Algumas outras parcerias tem se consolidado junto ao CDCT, como 

a Universidade Regional do Cariri – URCA através da disponibilização de 

espaços adequados para que a associação realize algumas das atividades 

planejadas e que não são cabíveis de acontecer em sua sede; a Faculdade 

Leão Sampaio, que tem participado nas diversas ações desenvolvidas pela 

associação, disponibilizando estudantes e profissionais qualificados; e a 

Coordenação Ecumênica de Serviço – CESE, que tem apoiado a associação 

através da aprovação de um projeto com finalidade de conclusão da obra do 

banco comunitário. 

 

5.4 Projetos e Ações desenvolvidas 
 

O CDCT tem como objetivo principal, segundo sua ata de 

constituição (Anexo B), promover o desenvolvimento do Bairro das Timbaúbas 

nas suas dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais e ambientais. 

Dentre as ações que realiza para atingir este objetivo, estão algumas 

atividades pontuais realizadas com o intuito de integrar a comunidade a ele e 

levantar fundos financeiros para desenvolver os projetos empreitados pela 
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associação.  

Estas ações são decididas em reuniões realizadas especialmente 

para tal, onde é privilegiada a participação de cada membro com direito a fala e 

voto. Entre estas, destacamos as comemorações realizadas em datas 

especiais. No dia das mães, são realizados bingos e na ocasião são vendidos 

produtos fabricados pelos integrantes do CDCT, como “As Tapiocas de 

Zeneide”. Nas festas juninas, é feito o arraial do CDCT, com direito a fogueiras, 

vendas de comidas típicas e atrações peculiares da época. No dia das 

crianças, acontecem gincanas e brincadeiras diversas para entretenimento das 

crianças do bairro. Além de atividades nestas datas, são realizados em 

diferentes épocas do ano rifas, bingos, bazares e oficinas de produções 

diversas.  

Compõe a lista, as ações de cidadania que são realizadas em 

parcerias com entidades públicas e privadas, como disponibilização do espaço 

do CDCT para realização de serviços básicos de saúde, serviços de higiene e 

cuidados pessoais, orientações dadas pela Defensoria Pública e pela Polícia 

Ronda do Quarteirão, além da realização, na sede do CDCT da Amostra SESC 

de Teatro. 

 
 
 
Figura 18 - Visita da Defendoria Pública 

 

Fonte: Arquivo do CDCT 
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Figura 19 - Ação de Cidadania 
 

 
Fonte: Arquivo do CDCT 

 
Figura 20 - Visita do Ronda do Quarteirão 

 
Fonte: Arquivo do CDCT 

 
 
 
Figura 21 - Mostra SESC 
 

 
Fonte: Arquivo CDCT 
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O projeto de maior relevância do CDCT e com possibilidades de 

impactos diretos na comunidade encontra-se em fase de consolidação: o 

Banco Comunitário de Desenvolvimento da Timbaúbas – BCDT. 

Em capítulo anterior, Silva Junior (2006) destaca que um banco 

comunitário une simultaneamente a produção, comercialização, financiamento 

e capacitação da comunidade local, se constituindo no produto articulador de 

ações que organizam, mobilizam e capacitam comunidades proporcionando o 

seu desenvolvimento sócio, econômico, cultural e ambiental. França Filho 

(2007) destaca ainda que os bancos comunitários convivem numa hibridação 

de princípios reguladores econômicos e em uma interação contínua de oferta e 

demanda. 

  

“O BCD assume um papel central em uma rede de economia 
solidária, pois através da disseminação do microcrédito popular e 
solidário pode contribuir tanto no financiamento direto da própria 
produção ou prestação de serviços na comunidade, quanto no 
financiamento direto e indireto do consumo local”. (Sousa; Medeiros; 
Silva, Chagas; Cunha, 2011, p.3). 
 

Ao estabelecer como objetivo a criação de um banco comunitário, 

perceberam a necessidade de serem reconhecidos através de uma marca 

característica. Criaram assim a logomarca do BCDT, escolhida através de 

reuniões, debates, sugestões. Vários modelos foram postos e a maioria, optou 

por ser a união entre pessoas abrigadas sob uma árvore de Timbaúba – árvore 

símbolo e que dá nome ao bairro. 

 

Figura 22 - Logomarca do BCDT 

 

Fonte: Arquivo do CDCT 
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Foi realizado por Sousa, Medeiros, Silva, Chagas, Cunha (2011), um 

trabalho preliminar de avaliação da fase experimental do BCDT . Segue abaixo, 

um quadro que mostra os principais pontos analisados neste diagnóstico, 

resultados desta pesquisa. Em seguida são destacadas algumas 

considerações atualizando os dados do empreendimento. Este diagnóstico 

inicial sobre as questões relevantes do banco comunitário e sua metodologia 

de funcionamento, foi realizado a partir de relatos e entrevistas com os 

envolvidos no processo e de consultas aos documentos do BCDT.  
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Quadro 02 - Diagnóstico inicial do BCDT 

Gestão do BCD 
 
 
 

A entidade gestora do BCD da Timbaúba é o Centro 
de Desenvolvimento Comunitário da Timbaúba, do 

qual os associados atuam como agentes de créditos 
voluntários (três associados) e um analista de 

crédito. Ademais, o conselho gestor do banco – 
órgão responsável pela aprovação dos créditos – é 

composto pelos membros do CDCT. 

Formação e Treinamento dos agentes do 
BCD 

 
 

Todas as pessoas envolvidas nas atividades de 
funcionamento do banco foram capacitadas em 

Economia Solidária, Desenvolvimento local, 
Finanças Solidárias, Bancos Comunitários. 

Ademais, os agentes de crédito também foram 
capacitados para operacionalizar o funcionamento 

do banco. 

Origem da carteira de Crédito Os recursos que deram origem a carteira de Crédito 
do banco – até o momento – foram provenientes da 
arrecadação vinda da realização de bingos e rifas 

na comunidade. 

Análise de crédito 
 

Análise dos critérios internos e de cada linha de 
crédito e a aprovação dependem do aval de 

vizinhança 

Gestão da carteira de crédito 
 

A gestão da carteira de crédito é feita pelos próprios 
agentes de créditos através de planilhas financeiras 

Inadimplência Até o momento o BCD das 
Timbaúbas está com inadimplência de 

0%. 
 

 

Produtos financeiros Atualmente o banco não está trabalhando com 
nenhum produto financeiro, somente Crédito para 

Consumo e Produção 

Créditos Concedidos Foram concedidos por este BCDC 6 créditos todos 
em moeda social, sendo 2 para consumo e 4 para 

produção 

Moeda Social O Timba está circulação no bairro desde março 
deste ano. Tendo aceitação em 7estabelecimentos 

comerciais do bairro, entre mercadinhos, papelarias, 
padarias,depósitos de bebidas 

Visibilidade Este ponto esta tendo bastante relevância para o 
banco tendo em vista que o mesmo já divulgado em 
vários veículos de comunicação nacionais, como o 
G1, a revista Época, o Diário do Nordeste, na TV 

Verdes Mares e outros jornais e emissoras locais, o 
que tem sido bastante positivo para a repercussão 

do projeto dentro e fora da comunidade. 

Infraestrutura física da sede do BCD O BCD das Timbaúbas funciona atualmente em um 
dos boxes do prédio do CDCT. Este não fora 

projetado para ser o espaço do banco o qual, a 
priori, terá sua sede construída posteriormente. 

Desta forma, o atual prédio apresenta debilidade na 
segurança. Além disso, não dispõe de 

equipamentos eletrônicos (computador, impressora, 
telefone) nem possui ventilação adequada. 

Fonte: Sousa, Medeiros, Silva, Chagas, Cunha (2011) 

 

Neste momento, há um agente de crédito contratado para o BCDT 

(ANEXO J) através do projeto Bancos Comunitários de Desenvolvimento da 
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Rede Nordeste de Bancos Comunitários de Desenvolvimento através de 

convênio MTE/FAPEX 749331/2010 (ANEXO L). 

  Formação, treinamento e intercâmbios continuam a ser uma 

constante. Com o apoio imprescindível da ITEPS/UFC e mais recente da 

ITES/UFBA, os associados recebem reciclagem e treinamentos, além de visitas 

técnicas de profissionais que atuam nos projetos envolvidos prestando 

assessoria ao BCDT. Alguns associados representam o CDCT/BCTD em 

eventos nacionais e regionais. Ocorreu na sede do CDCT no período de 17 à 

20 de abril de 2013, uma capacitação sobre  bancos comunitário realizada pelo 

projeto da Rede Nordeste de Bancos Comunitários, com organização de uma 

programação (ANEXO H) e previsão de realização de um seminário e diversas 

atividades abertas a toda a comunidade, para inauguração das novas 

instalações do BCDT e a comemoração de seu segundo ano de implantação. 

 

Figura 23 - Construção do BCDT;  
 

 

Fonte: Arquivo do CDCT 
 

A nova sede para abrigar o banco que fica em um dos boxes da 

sede da associação foi construída também em regime de mutirão e a aquisição 

de material se deu com recursos oriundos de projetos captados para esta 

finalidade. 

A liberação de crédito pelo banco segue um processo de avaliação 

que se inicia com o preenchimento da Ficha de Cadastro do Tomador de 

Crédito (ANEXO J), onde a partir de então é feita a checagem e análises das 

informações pelos agentes e analista de crédito que compõem o Conselho de 
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Análise de Crédito - CAC. A liberação do crédito só acontece depois da análise 

feita pelo Conselho Gestor do Banco, em seguida é assinado o contrato de 

adesão ao sistema integrado de microcrédito (ANEXO L) e entregue o carnê 

para pagamento das parcelas (ANEXO J). 

Há liberação de crédito para o consumo e a produção. O crédito 

liberado para o consumo deve atender às necessidades mais básicas e 

urgentes do solicitante e pode chegar ao valor máximo é T$50,00. O de 

produção é destinado ao investimento ou abertura de um pequeno negócio, 

podendo chegar ao máximo de T$300,00 ou R$300,00. A liberação neste caso 

pode dá-se em reais, por entender que o destino do empréstimo está 

diretamente ligado à compra de matérias-primas para a produção e esta, pode 

acontecer fora do bairro. 

Nos empréstimos destinados ao consumo, não há cobrança de 

juros, apenas multa por atraso, depois de decorridos cinco dias após o 

vencimento. Entretanto o valor é obrigatoriamente liberado em Timba.  Para a 

produção, o juro é de 1% ao mês com taxa de administração de crédito de 3% 

sobre o valor total do empréstimo e o pagamento pode se dar em até quatro 

parcelas. A multa por atraso corresponde a 5% nas duas linhas de crédito 

sobre o valor da parcela. 

São solicitados no momento do cadastro os documentos básicos, 

RG e CPF, comprovante de residência e se for cadastrado, cópia do bolsa 

família. É necessário o preenchimento de duas cartas de recomendação 

(ANEXO N) assinadas por vizinhos do solicitante de empréstimo, que não 

sejam da mesma residência e nem parente próximo. A partir de então, é 

realizada a pré-análise de crédito baseada nos dados disponíveis no cadastro 

da pessoa. De posse de todos os dados solicitados, é agendado para análise 

do CAC – Comitê de Aprovação de Crédito, a solicitação de empréstimo, que 

decidira por aprovar ou não. 

Todo residente na comunidade ou que more nas imediações do 

banco pode se submeter a avaliação de crédito do BCDT. Ao ser aprovado o 

crédito, um contrato com os dados do solicitante e condições de pagamento é 

assinado pelo solicitante e pelo representante da entidade gestora do banco. 

A renovação do crédito pode ser feita de forma automática quando é 

destinado para consumo e quando para empréstimo anterior é pago sem 
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atrasos e quando destinado para produção, é realizada uma nova análise, 

obedecendo a todas as fases do empréstimo inicial. 

O acompanhamento da carteira de clientes e de suas respectivas 

liberações de crédito é feito através de preenchimentos de planilhas (ANEXO 

O), que possibilita uma gestão adequada de acompanhamento de sua 

evolução e dimensionamento do alcance que a moeda está possibilitando. 

O BCDT continua com sua inadimplência controlada. O sistema de 

cobrança também segue critérios de acompanhamento rigorosos, diminuindo 

os riscos de uma elevação na taxa de inadimplência para que não haja um 

comprometimento da liberação de crédito, comprometendo o fluxo da moeda 

social no bairro. O Aviso de Cobrança (ANEXO O) é emitido sempre que se faz 

necessário.  

Aos comerciantes que desejam aceitar o Timba em seu 

estabelecimento, é feita inicialmente uma apresentação para que o mesmo 

entenda a importância da moeda social e o papel do banco comunitário. Ao 

decidir pela aceitação da moeda, a parceria é formalizada através de um 

contrato (ANEXO P) assinado pelo comerciante e pelo representante do banco. 

No contrato é estipulado um intervalo de quinze dias para a realização das 

trocas de moedas.  Se acontecerem antes do prazo estabelecido, é cobrado 

um valor de 1% sobre o montante a ser trocado. Nada obsta, porém, que 

mesmo sem essa formalização, a moeda seja aceita por qualquer 

estabelecimento do bairro. Uma vez que, verificada sua autenticidade, a troca 

por real é feita na sede no banco.   

Através de solicitações e envio de projetos à Caixa Econômica 

Federal, é esperada, ainda para o primeiro semestre de 2013, a liberação de 

um correspondente bancário (ANEXO P). Isto possibilitará uma diversificação 

dos produtos financeiros oferecidos pelo BCDT. Poderão ser pagas pela 

população, contas de água, luz, telefones e até recebimento de recursos dos 

programas de transferências de renda do governo federal. Haverá uma 

comodidade maior para toda a população do bairro Timbaúbas e adjacências, 

uma vez que permitirá realizar estes tipos de transações sem, contudo se 

deslocar do seu lugar. 

O BCDT ganha cada vez mais, visibilidade e respaldo nos meios de 

comunicação da região. A sua participação nas Redes Cearense, Nordestina e 



104 
 

 

Brasileira de Bancos Comunitários aumentou a credibilidade do banco e 

conseqüentemente do CDCT que o abriga. Isto pode ser sentido, no momento 

em que foram entregues os convites para o seminário de inauguração da nova 

sede do banco, que aconteceu em abril de 2013. As pessoas buscavam saber 

mais, queriam conhecer de perto o que a televisão, as revistas, as redes 

sociais e o rádio anunciam como diferencial de um desenvolvimento includente 

que está tão perto delas e acessível a quem se dispuser participar.  

A infra-estrutura física da sede do BCDT encontra-se concluída e à 

disposição da comunidade, funcionando em horário comercial de segunda à 

sexta - feira e durante o final de semana em que são realizadas ações 

específicas. 

  



105 
 

 

6 LEITURA CONFORME O MARCO ANALÍTICO DA SUSTENTABILIDADE 
 

O capítulo que se segue buscará realizar uma leitura acerca do 

empreendimento estudado, a partir do marco de análise de sustentabilidade 

apresentado em capítulo anterior. As dimensões analisadas são a econômica, 

social/comunitária, cultural/espiritual, política e técnica/ecológica.Objetiva-se 

assim, uma contribuição maior para chegarmos a saber em que medida o 

Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas tem contribuído para o 

desenvolvimento das dimensões da sustentabilidade na comunidade inserido. 

6.1 Dimensão econômica 
 

A cerca do impacto gerado na distribuição de renda do local, as 

atividades realizadas pelo CDCT já podem ser sentidas através da criação de 

postos de trabalho internamente e externamente. Internamente, eles 

acontecem através dos serviços colocados à disposição da comunidade nos 

boxes da sede do CDCT, de pedreiro, mecânico, gesseiro e cabeleireiro. Além 

da criação do posto de agente de crédito, ocupado por um dos associados e 

localizado nas dependências do BCDT.  Externamente ainda não foi possível 

mensurar, mas uma vez que existe uma preferência por priorizar o comércio 

local assegura-se, involuntariamente, a manutenção dos postos de trabalho 

gerados na comunidade. 

Os rendimentos proporcionados por estas atividades têm gerado um 

incremento na renda dos envolvidos, não significando ainda, um determinante 

para se tornarem a atividade principal das famílias dos associados, uma vez, 

que necessitam realizar trabalhos fora do CDCT para assegurarem a 

subsistência familiar.  

É observada também, a utilização de insumos disponíveis na própria 

comunidade, visto que muitos dos materiais utilizados na construção foram 

adquiridos no bairro, assim como os serviços extras que se fazem necessários 

quando os associados não são qualificados para determinada atividade e  

desta forma, é procurado utilizar mão de obra local. 

Fazendo um contraponto com o trabalho de Medeiros (2012), 

apresentado em capítulo anterior, pode-se perceber que o CDCT enquadra-se 

dentro da perspectiva de atender o comercio local, assim como os 39% dos 
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EES pesquisados por esta.  

Quanto a articulação entre as diferentes lógicas econômicas, 

descrita por França Filho (2006) anteriormente, o CDCT faz uso das três: 

mercantis, não-mercantis e não-monetárias. As trocas mercantis acontecem 

por meio dos serviços prestados à comunidade disponíveis no CDCT. As não-

mercantis, acontecem por meio dos benefícios advindos de projetos apoiados 

pelo governo municipal, pelas EAFs que se empenham na realização de 

projetos específicos e  por empresas privadas que financiam as mais variadas 

ações desenvolvidas no CDCT. As formas não-monetárias acontecem na 

realização das contribuições feitas em regime de mutirão, no aporte da 

realização das ações planejadas pela associação que conta com o 

envolvimento do grupo.  

Observou-se através dessa dimensão, que o envolvimento voluntário 

das pessoas criou condições para um ambiente propício no que tange ao 

desprendimento dos associados para realizações de outros feitos. Percebe-se 

na fala de muitos o desejo de promover mudanças na comunidade.  

 

“..nóis aqui somos pau pra toda obra, o que tocar agente 

dança”. (Sr. Deuzimar) 

 

Sob a ótica financeira, a principal fonte de recursos, provém 

atualmente das formas não-mercantis, com destaque para os projetos 

capitaneados pela associação para a consolidação das mais diferentes 

decisões dos associados.  

Tem destaque também a forma não-monetária, principalmente 

porque através da utilização de uma moeda social em circulação no bairro, que 

vem ganhando adeptos e a simpatia da comunidade e tem gerado 

possibilidades de fomentar uma produção, através do estímulo ao 

desenvolvimento de uma rede de empreendimentos capazes de abastecer as 

necessidades iniciais da população local, se sobressaindo quanto à captação e 

circulação de recursos na comunidade. Pode-se perceber através dos dados 

contidos no Anexo N, a evolução e relevância que vem apresentando a 

circulação de moeda social no bairro. Até janeiro de 2013 o banco liberou um 

total de créditos correspondentes à R$5.454,40 com inadimplência de 0%. Isto 
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demonstra por parte da população atendida uma co-responsabilidade e um 

sentimento de pertença, onde o comum, o social passa a ser tratado como seu.  

O CDCT constitui-se como uma associação formada por onze 

empreendedores individuais que se uniram, inicialmente, em torno de um 

empreendimento comunitário com propósitos e finalidades isoladas. A 

necessidade era acomodar cada empreendimento e assegurar o 

funcionamento da associação, que garantiria o local de instalação de cada um 

deles. Assim como os 55% dos EES representados na pesquisa de Medeiros 

(2012), os sócios do CDCT foram motivados inicialmente por uma possibilidade 

de incremento na renda.  

Mas o que se percebe hoje são associados imbuídos de um 

sentimento comunitário e social, motivados em buscar uma forma conjunta de 

beneficiar uma comunidade, que os rejeitou inicialmente e que hoje os acolhe e 

os percebe como agentes de transformação. Por se tratar de uma associação, 

os excedentes não podem ser distribuídos entre os associados, sendo estes 

redirecionados para alguma atividade decidida em assembleia.    

A produção local é insipiente em se tratando de abastecer uma 

comunidade do porte das Timbaúbas. Mas como já mencionado anteriormente, 

o projeto do BCDT tem canalizado as atenções e os esforços de todo o grupo, 

na certeza de entenderem sua complexidade e alcance de suas ações em 

benefício do bairro e de sua população, através do alavancar de sua produção 

e conseqüentemente do seu consumo.  

 

6.2 Dimensão social/comunitária 
 

É notório um bom nível de coesão entre os associados, com uma 

boa sociabilidade primária e um relativo grau de confiança entre os envolvidos. 

Alguns associados estão presentes desde a constituição da associação, 

existindo entre alguns deles, vínculos anteriores a este momento. Estes se 

relacionam desde a constituição da primeira associação, que integram a mais 

de 15 anos, o que faz com que seja haja uma forte ligação de amizade entre 

eles. Outros apresentam entre si laços familiares, como marido e mulher, pai e 

filho, os demais, fortalecem laços de amizades.  

Ao buscar compreender a realidade e os níveis de envolvimento por 
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parte dos associados nas ações e projetos do empreendimento estudado, a 

pesquisadora estruturou uma tabela onde destaca dadas, colocações e até 

percepções, dela e dos envolvidos na pesquisa, na tentativa de relacionar 

estas informações e elaborar um perfil dos associados do Centro de 

Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas. Utilizaram-se como indicadores, 

os níveis de ótimo, bom e regular para categorizar o envolvimento dos 

mesmos. Foi definido pela pesquisadora que um nível ótimo implica em uma 

participação ativa e extremamente comprometida nas ações, projetos e 

proposta da associação. Um nível bom demonstra que embora o associado 

participe de muitas atividades, não há um comprometimento com a proposta da 

associação. E o nível regular demonstra pouca ou até nenhuma participação e 

comprometimento com as ações, projetos e proposta do CDCT. 

Tabela 3: Perfil dos Associados 

Fonte: Autora 

Quanto à escolaridade dos associados, foi observado que apenas 

18,18% destes possui segundo grau completo, 72,27% possui primeiro grau 

completo ou incompleto e 9,1% não é alfabetizado. Do total 36,36% é do sexo 

feminino e 63,63% do masculino. O tempo de envolvimento na associação foi 

outro ponto observado. 45,45% estão a menos de dois anos no 

empreendimento, 18,18% entre três e cinco anos, outros 18,18% entre sete e 

ASSOCIADO ESCOLARIDADE SEXO TEMPO GP NEP NPTBr NPTB PTFE CCSP
A 2° GRAU F 2 PAI OTIMO BOM BOM NÃO OTIMO

B 1° GRAU M 5 - BOM REGULAR OTIMO SIM OTIMO

C 1° GRAU M 7 FILHA BOM BOM OTIMO SIM OTIMO

D 2° GRAU F 16 MARIDO OTIMO OTIMO OTIMO SIM OTIMO

E 1° GRAU F 2 - REGULAR REGULAR REGULAR SIM REGULAR

F 1° GRAU M 1 - REGULAR REGULAR REGULAR NÃO REGULAR

G 1° GRAU M 2 - BOM BOM BOM NÃO OTIMO

H 1° GRAU M 3 - BOM BOM BOM SIM OTIMO

I 1° GRAU M 16 ESPOSA OTIMO OTIMO OTIMO NÃO OTIMO

J NÃO ALFABETIZADO M 1 - REGULAR REGULAR REGULAR NÃO OTIMO

L 1° GRAU F 8 - OTIMO OTIMO REGULAR SIM REGULAR

LEGENDA:

GP:Grau de parentesco entre os demais associados

NEP: Nível de entendimento da proposta do CDCT

NPTBr: Nível de participação no trabalho burocrático

NPTB: nível de participação no trbalho braçal

PTFE: Possui trabalho fixo extra CDCT

CCSP: Como classifica sua participação
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oito anos e acima de quinze anos outro 18,18%. Apenas 36,36% possuem 

algum grau de parentesco entre os associados. 

Quanto ao nível de entendimento e participação, estabeleceram-se três 

níveis (ótimo, bom e regular) para classificar tais fatores. Quanto ao nível de 

entendimento da proposta, foi observado um ótimo nível em 36,36% dos 

associados, um bom nível em 36,36% e um nível regular em 27,27%. 

Foi percebido que há um ótimo nível de entendimento da proposta do 

CDCT por parte de 36,36% dos envolvidos, em mais 36,36% um bom nível de 

entendimento e nos demais um nível regular de entendimento. 

O quesito participação foi dividido em participação no trabalho 

burocrático (organizações de pauta de reuniões, estruturação de capacitação, 

elaboração e desenvolvimento de projetos, entre outros) e participação no 

trabalho braçal (mutirões de construção, pintura, armação de barracas, limpeza 

do local para realização de eventos, ornamentação, entre outras). Quanto à 

participação no trabalho burocrático foi identificado um ótimo nível em apenas 

27,27% dos associados, um bom nível em 36,36% e um nível regular nos 

demais. 

No trabalho braçal, foi percebido um ótimo nível de participação em 

36,36% dos associados, em 45,45% um bom nível e em 18,18% um nível 

regular de participação. 

Ao serem questionados sobre como eles mesmos avaliam o seu nível de 

participação, 72,72% classificaram-no como ótimo e 27,27% como regular. 

Depois de observar alguns fatos, a autora tentou relacioná-los a fim de 

obter dados que permitissem algumas (in)conclusões. Inicialmente relacionou o 

fato de os associados possuírem trabalhos fixos extra CDCT com os níveis de 

participação nas atividades burocráticas e braçais do empreendimento.  
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Tabela 4: Relação entre o fato do associado possuir trabalho fixo extra CDCT e o níveis de 

participação nos trabalhos burocrático e braçal 

Fonte: Autora 

Ao relacionar o fato dos associados exercerem trabalho fixo e 

remunerado extra CDCT ao nível de envolvimento nas atividades do CDCT foi 

constatado que dos 54,54% que possuem uma atividade fixa, extra associação, 

o nível de envolvimento em trabalhos burocráticos é considerado ótimo em 

33,33% destes, bom em 33,33% e regular nos demais 33,33%. Dos 45,45% 

que não exercem nenhuma atividade remunerada extra CDCT, apenas 20% 

possuem um nível ótimo de envolvimento nos trabalhos burocráticos, em 40% 

é considerado um nível bom e nos demais, regular.  

Quanto á relação estabelecida entre esta mesma categoria e o nível de 

envolvimento em trabalho braçal (mutirões de construção, pintura, armação de 

barracas, limpeza do local para realização de eventos, entre outras) dos 

54,54% que possuem trabalho fixo extra CDCT, 50% destes tem um nível 

ótimo de envolvimento, seguidos de um bom nível representado por 33,33% e 

de um nível regular por 16,67%. Dos 45,45% que não possuem atividade 

remunerada extra CDCT, 20% tem um nível ótimo de envolvimento, 60% bom e 

os outros 20% regular. 

Com esta realidade foi possível concluir que esta categoria (trabalho fixo 

com remuneração extra CDCT) não determina o nível de envolvimento dos 

associados nas atividades desenvolvidas no empreendimento. Haja vista, que 

são observados membros que conseguem conciliar suas atividades extras com 

um nível ótimo de participação ativa, quer em atividade burocrática (33,33% 

dos que possuem trabalho extra) ou naquelas em que são exigidos maiores 

esforços físicos (50% dos que possuem trabalho extra).  

NPTB NPTB

PTFE OTIMO BOM REGULAR OTIMO BOM REGULAR

SIM 6      54,54% 2    33,33% 2   33,33% 2     33,33% 3      50% 2    33,33% 1    16,67%

NÃO 5      45,45% 1    20%% 2        40% 2         40% 1      20% 3        60% 1         20%
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Logo mais, tentou-se relacionar os níveis de escolaridade e de 

entendimento da proposta do CDCT aos níveis de participação nas atividades 

desenvolvidas pela associação. 

Tabela 5: Relação entre os níveis de escolaridade e os níveis de participação nos trabalhos 

burocrático e braçal. 

Fonte: Autora 

       Em relação à escolaridade, percebeu-se que o número de não 

alfabetizados se encontra em sua totalidade em nível regular de participação 

nos dois tipos de atividades observadas. Dos que possuem primeiro grau, 

representados por 72,72% do total de associados, apenas 37,50% destes, 

apresentam nível regular nos trabalhos burocráticos e braçais. Os que 

possuem segundo grau se encontram em nível ótimo ou bom nas duas 

categorias observadas. 

Constatou-se assim, um baixo nível de escolaridade entre os 

associados. Apesar desta realidade, vemos pessoas imbuídas de um 

sentimento de transformação social, não encontrado em muitas com nível 

superior. Já foram realizados cursos de formação ligados a conteúdos de 

economia solidária, finanças solidárias, cidadania e administração básica de 

negócios promovidos pela Universidade Federal do Ceará e Universidade 

Federal da Bahia. Existem projetos em fase de acabamento que preveem a 

implantação de uma escola profissionalizante para atender moradores da 

comunidade local com cursos que privilegiem as experiências dos associados e 

os interesses do local como: costura e modelagem de roupas, trabalhos com 

gesso, mecânica, entre outros.  

  Ainda não há, no entanto, planejamentos que direcionem ações de 

elevação da escolaridade tradicional dos envolvidos diretamente no CDCT. 

Alguns dos associados se sobressaem com uma veia poética mais aflorada. É 

NPTBr NPTB

ESCOLARIDADE OTIMO BOM REGULAR TOTAL OTIMO BOM REGULAR TOTAL

NA               9,1% 1    100% 1 1    100% 1

1° GRAU   72,72% 2    25% 3    37,50% 3  37,50% 8 3     37,5% 2     25% 3  37,50% 8

2° GRAU   18,18% 1    50% 1        50% 2 1       50% 1     50% 2

11 11
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o caso do Sr. Juraci Barbosa, que em todos os eventos do CDCT, encontra um 

espaço para recitar seus versos e paródias.  As parcerias estabelecidas e os 

resultados já alcançados também são motivos de seus deleites poéticos 

(ANEXO M).   

        A tabela abaixo mostra a relação entre o nível de entendimento da 

proposta e os níveis de participação nos trabalhos burocráticos e braçal. 

Tabela 6: Relação entre o nível de entendimento da proposta do CDCT e os níveis de 

participação no trabalho burocrático e braçal. 

Fonte: Autora 

Quanto ao nível de entendimento, a maioria dos associados (72,72%) 

está em nível ótimo ou bom de entendimento da proposta. A participação, nos 

trabalhos burocráticos e braçais, realizados pelo CDCT é representada por 

63,63% dos associados com níveis que variam do bom ao ótimo. 

Com estas observações, pode-se entender que o nível de participação 

dos associados é determinado não apenas pelo nível de escolaridade, mas, 

sobretudo pelo nível de entendimento, que cada membro do empreendimento 

tem a cerca da proposta da associação. 

Outra relação que se pode estabelecer foi o tempo de associado e o 

nível de entendimento da proposta do CDCT. 

Tabela 7: Relação entre o tempo de associado e o nível de entendimento da proposta do 

CDCT

Fonte: Autora 

NPTBr NPTB

NE OTIMO BOM REGULAR TOTAL OTIMO BOM REGULAR TOTAL

OTIMO             36,36% 3      75% 1    25% 4 2   50% 1   25% 1   25% 4

BOM                36,36% 3    75% 1     25% 4 2   50% 2   50% 4

REGULAR        27,27% 3    100% 3 3  100% 3

11 11

NIVEL DE ENTENDIMENTO

TEMPO DE ASSOCIADO OTIMO BOM REGULAR TOTAL

1 A 2                   45,45% 1      20% 1    20% 3     60% 5

3 A 5                   18,18% 2   100% 2

7 A 8                   18,18% 1      50% 1     50% 2

MAIOR QUE 15    18,18% 2    100% 2

TOTAL GERAL 11
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   Ao relacionar estas variáveis, percebeu-se que os que se encontram a 

mais tempo (mais de quinze anos) envolvidos no projeto, 18,18% do total, 

estão em sua totalidade, num nível ótimo de entendimento. Entretanto 

observou-se também 18,18% que estão em nível ótimo, se encontram no 

CDCT entre um e oito anos. Em nível bom estão 36,36 % dos associados. 

Percebeu-se também com esta relação, que o nível de entendimento tende a 

elevar-se conforme aumenta o tempo de participação dos associados. 

        Através das visitas estabelecidas e das diversas observações da 

pesquisadora, pode-se perceber que o nível de entendimento está também 

relacionado ao nível de capacitação (que não necessariamente implica em 

nível de escolaridade formal) e conhecimento da proposta por parte dos 

integrantes. Alguns dos mais recentes associados ainda não tiveram 

oportunidade de participar de momentos que os envolvessem diretamente com 

a teoria proposta pelo empreendimento. Estes foram integrados por situações 

circunstanciais e não por entenderem efetivamente a proposta da associação.  

        Observa-se então, a necessidade de uma programação efetiva de 

reciclagens e aprimoramentos para que haja um maior envolvimento por parte 

dos associados e até da comunidade, nas atividades e projetos desenvolvidos 

pelo CDCT. Este tipo de programação deve ser estabelecido como prioridade, 

a fim de manter um equilíbrio entre o nível de participação dos associados. Ou 

até quem sabe, utilizá-lo como critério de avaliação da permanência de cada 

membro. 

Com relação à questão da saúde, constatou-se um acesso regular dos 

associados aos tratamentos quando requeridos na rede pública. Não foi 

observada a utilização, por parte de nenhum membro, de planos de saúde. Não 

se observou também a preocupação dos associados com a utilização de 

tratamentos complementares, como a utilização de ervas medicinais como por 

exemplo, com uma construção de uma horta medicinal nos arredores do banco, 

mesmo dispondo de espaço suficiente para fazê-lo, além da utilização de 

terapias alternativas,   

Por ter sido inserida, a antiga associação, em um local de extrema 

pobreza onde se desenvolveu o CDCT, além de atualmente a maioria dos 



114 
 

 

associados (oito) morarem no bairro, acredita-se que esta situação tenha 

favorecido a criação de uma identidade social com o local. Há existência de 

uma preocupação com a pobreza em seu entorno e com a exclusão provocada 

por esta, haja vista o crescente direcionamento das ações do CDCT em prol da 

comunidade da Timbaúbas.     

 

6.3 Dimensão cultural/espiritual 
 

Percebe-se no CDCT ausência de uma proposta filosófica de 

vivência, uma identidade das pessoas com a experiência. As pessoas iniciaram 

suas relações, a partir da necessidade de soluções pontuais de um grupo, 

formado inicialmente por produtores de outro bairro, que precisavam de um 

local apropriado para desenvolver suas atividades. A doação de um terreno, 

por parte da prefeitura, foi o início da construção de sua sede através de 

regime de mutirão. Este foi um dos aspectos que motivou a aproximação, cada 

vez maior entre os envolvidos.    

As atividades culturais são valorizadas pelo CDCT, assim como em. 

27% dos EES no Cariri, que segundo Medeiros (2012) realizam algum tipo de 

ação social. No espaço próprio da associação, ocorrem a realização de 

eventos onde as gerações do bairro se encontram através da realização de 

atividades de dança, teatro, música e outras ações como gincanas (concurso 

Jovens Talentos) e comemorações de datas especiais como dia das mães, 

páscoa, festas juninas, natal. 

Como não são observados traços unívocos de uma cultura, isto 

reflete diretamente na constituição do CDCT. Não são observadas expressões 

materiais alicerçadas em princípios filosóficos. 

Em relação às manifestações espirituais, as atividades do CDCT não 

são expressivas. Foram observados, alguns momentos de reflexão ou ações 

que justifiquem tais práticas, como orações propostas para serem realizadas no 

inicio de todos os trabalhos. Entretanto, esta prática ainda não se estabeleceu 

como rotina.  
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6.4 Dimensão Política 
 

No que tange à participação dos associados, há uma 

democratização em relação à fala e ao voto nas decisões tomadas pelo grupo 

possibilitando uma participação assídua nas decisões do empreendimento, que 

são realizadas em assembleias,  como também acontece em 89% dos EES do 

Cariri, Segundo Medeiro (2012). Como exemplo, tem-se a entidade gestora do 

BCD, que é o próprio Centro de Desenvolvimento Comunitário da Timbaúba - 

CDCT, do qual os associados atuam como agentes e avaliadores de crédito 

voluntários. O comitê de análise de crédito do banco, órgão responsável pela 

aprovação dos créditos, é composto pelo CDCT, que se constitui no conselho 

gestor do banco. É realizada também consulta aos moradores do bairro para 

liberação do crédito. 

Ocorreu durante muito tempo, um estilo de liderança centralizada, as 

decisões só eram analisadas ou deferidas quando da presença de alguns 

membros. O que, desde as muitas capacitações ocorridas, vem transformando 

o perfil dos associados e contribuindo para a formação de novos líderes.    

Quanto à atuação pública no território, o CDCT tem procurado 

envolver a comunidade em assuntos de interesse público. Há envolvimento 

direto dos membros do CDCT em ações pontuais na comunidade, como na 

interação em reuniões e minicursos promovidos em parceria com as 

universidades e representantes do poder público local, objetivando discussões 

de problemáticas da comunidade e sugestões para soluções destas.  

Contrariando os resultados obtidos com a pesquisa realizada por 

Medeiros (2012), onde apenas 13,3% dos EES do Cariri participam de algum 

fórum e 33,5% de pelo menos um movimento social ou comunitário, ocorre com 

o CDCT, uma participação ativa  e uma conseqüente formação da consciência 

cidadã entre os associados, estendendo-se à comunidade. Existe ainda a 

participação de alguns membros em uma organização não governamental 

ligada aos direitos dos idosos e mais recente ao Fórum Careirense de 

Economia Solidária. 

Quanto às articulações externas, percebe-se uma nítida evolução 

entre os membros na busca e consolidação de parcerias que agregam valor às 
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ações do CDCT. O que antes era centralizado na figura de um só membro, 

vemos hoje uma maior participação por parte de todos os associados. Os mais 

tímidos já conseguem participar de ações e até de captações de recursos 

externos, como patrocínios entre empresas privadas e divulgação de ações nos 

meios de comunicação da região. Há uma boa desenvoltura de membros do 

CDCT no que diz respeito à troca de experiências com outros 

empreendimentos que desenvolvem ações semelhantes e que participam de 

processos de intercâmbio. Alem disso, realizam uma prestação de contas 

interna através do compartilhamento com o grupo de tudo que fora absorvido 

de forma externa.  

O CDCT, representado pelo projeto do BCDT, integra a Rede 

Brasileira, Nordeste e Cearense de Bancos Comunitários, tendo já participado 

de vários encontros, em escala nacional e regional através de uma assessoria 

ligada às universidades parceiras.  As universidades representam hoje, para o 

CDCT quase 100% da existência de algum tipo de assessoria, assistência ou 

capacitação. Em Medeiros (2012), este percentual é de apenas 2% do total de 

EES do Cariri cearense. Isto nos leva a entender que um suporte qualificado, 

pode representar resultados significativos em um projeto, onde a maioria dos 

envolvidos possui déficit educacional.  

 

6.5 Dimensão Técnica/Ecológica 
 

Em relação à questão tecnológica, o CDCT, possui a moeda social 

do BCDT que se destaca como uma importante tecnologia social com caráter 

educativo. Se encontra lastreada em real com possibilidades de impactar a 

realidade local, sendo aceita em muitos dos estabelecimentos comerciais do 

bairro. Além de fomentar o sentimento de identidade dos moradores com o 

território. Há um interesse latente dos envolvidos na busca de alternativas para 

os problemas cotidianos. 

A identidade ecológica encontra-se em desenvolvimento. Ela é 

pouco sentida entre os integrantes do CDCT. Não são observam ações 

estruturadas que assegurem uma pratica consciente de preservação ambiental. 

São ouvidos em reuniões sussurros de preocupação com esta temática. Esta 

realidade é observada no trabalho de Medeiros (2012), que destaca que 
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apenas 13% dos EES do Cariri cearenses possuem alguma preocupação 

ambiental.  

Por não haver, talvez uma filosofia de vivência aplicada aos 

integrantes do banco, não há uma preocupação tão latente com a questão 

ecológica. Não foram observados esquemas de reciclarem nem reutilização 

dos resíduos orgânicos. A água utilizada tem origem na companhia que 

abastece a cidade. A energia também é fornecida pela companhia cearense de 

energia, a COELCE.  Não há indícios de técnicas de reaproveitamento 

adotadas e nem tão pouco de restauração ecológica. 

 

6.6 Considerações sobre o caso 
 

O trabalho buscou realizar uma leitura do CDCT através do quadro 

analítico da sustentabilidade proposto por Cunha (2012) adaptado e justificado 

nesta pesquisa. Esta nos revelou algumas considerações importantes, dentre 

elas a de que existem varias lógicas em interação observadas na perspectiva 

de sustentabilidade no CDCT, que não se resumem às mercantis e que se 

revelam como reflexos da participação política e social.  

O CDCT pode ser enquadrado como empreendimento econômico e 

solidário, de acordo com o levantamento bibliográfico a cerca desde tipo de 

empreendimento, principalmente por se tratar de um grupo coletivo, urbano e 

que possui suas atividades baseadas nos princípios de autogestão, 

democracia, participação, igualitarismo, cooperação, desenvolvimento humano 

e responsabilidade social. Além do que, trata-se de um empreendimento 

permanente e centrada em suas atividades. Estas estão relacionadas à 

produção de bens, prestação de serviços, fundos de crédito, de 

comercialização e consumo solidário, sugerindo uma prática complexa e 

procurando estimular a criação de redes de empreendimentos. 

Logo abaixo, está a logomarca especialmente desenvolvida para 

caracterizar o espírito de união e vontade de desenvolvimento da comunidade. 

Ela foi escolhida em votação, após vários modelos terem sido expostos para 

avaliação do grupo.   
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Figura 24: Logomarca do CDCT 

 

  

 O CDCT integra através de suas atividades a solidariedade e o 

empreendedorismo, com suas múltiplas ações baseadas na cooperação entre 

os membros estabelece vínculos na comunidade do bairro das Timbaúbas, 

promovendo a participação desta através de ações múltiplas desenvolvidas em 

sua sede e também fora dela. 

 As atividades desenvolvidas pelo CDCT são realizadas através da 

articulação entre as mais variadas fontes de recursos: as mercantis, oriundas 

da venda de mercadorias e serviços realizados pelos associados; as não 

mercantis, através de recursos ou concessões originadas do poder público ou 

de outras instituições públicas, privadas e filantrópicas; e as não monetárias, 

originadas da participação voluntária dos membros da associação através de 

doações materiais ou humana (tempo direcionado para atividades 

desenvolvidas pela  associação).  

 O CDCT possui uma gestão autônoma ligada aos interesses 

coletivos da associação e não relacionados à interesses externos. Tem-se 

procurado manter em nível de prioridade em relação aos interesses da 

 

 Fonte: Arquivo do CDCT 
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associação, preservados em todos as ações que vem desempenhando. Não foi 

observada a participação, ou pelo menos defesa de interesses de grupos 

políticos ou até mesmo de representações políticas. Isto é tratado com cautela 

por parte dos integrantes do CDCT, não que sejam impossibilitadas ações de 

interesses políticos, mas não há espaço para “politicagem” nas dependências 

do empreendimento. Há participação de todos os associados nos processos 

decisórios.  

 As práticas profissionais no CDCT se entrelaçam com os padrões 

comunitário de trabalho. Elas tem finalidade multidimensional com objetivos 

que não são unicamente relacionados ao econômico, mas aos benefícios e 

interesses sociais, culturais, ecológicos e políticos. 

O Banco Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas assume 

posição privilegiada entre os projetos desenvolvidos pelo CDCT. Ele enquanto 

banco comunitário inserido em uma localidade como as Timbaúbas, além de 

promover uma maior circulação de valores, com o desenvolvimento e a 

introdução de uma moeda social de uso exclusivo na comunidade e com 

paridade na moeda nacional, pode trazer mudanças educacionais significativas 

que irão impactar a realidade local, favorecendo a retenção de recursos no 

bairro, estimulando a produção e o consumo além de desenvolver a identidade 

das pessoas com o mesmo, o que possibilitará uma elevação das relações 

sociais, políticas e culturais.  

No caso do Banco Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas, 

a moeda social é o Timba, com valor equivale ao real. As notas simbolizam as 

peculiaridades do bairro: o caju na nota de cinqüenta centavos de Timba, por 

haver muitas desta árvore espalhadas pelo bairro; um Timba, representado 

pelo coqueiro por também ser uma arvore característica do bairro e está 

presente em muitos quintais dos moradores; dois Timbas representados pelo 

carroceiro, que é figura emblemática do local, sendo uma das mais difundidas 

profissões dos homens da comunidade, uma vez que fazem o trabalho de 

pequenas transportadoras no bairro (mudanças, entregas diversas); na cédula 

de cinco Timbas vem gravado a imagem do pássaro Galo de Campina e na de 

dez Timbas o camaleão, uma homenagem por já ter sido o bairro, habitat 

natural desses animais.  
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Através da criação desta moeda social, o banco tem estimulado o 

comércio local, incentivando os moradores a apropriarem-se deste, evitando a 

saída monetária para outros centros, os quais não darão retorno à sua 

comunidade. O CDCT atualmente assessorado pelas incubadoras da UFC e da 

UFBA, coloca como meta do processo de incubação em que se encontra, o 

desenvolvimento de uma rede de empreendimentos econômicos e solidários no 

bairro. Esta tende a estimular e a priorizar ainda mais a produção local, 

incentivando a melhoria de produtos e serviços que já existem na própria 

comunidade. Uma vez ocorrida a liberação de microcrédito na comunidade, 

através do banco comunitário, esta possibilita a formação e o fortalecimento de 

uma rede de empreendimentos econômicos e solidários, constituindo o banco 

num motivador desses EESs e propulsor de uma nova forma de produzir e 

consumir que se inicia na Timbaúbas. 

O Centro Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas tem, 

através de suas ações e projetos, estimulado e orientado uma comunidade que 

vive em extrema precariedade de serviços públicos e de mobilização social a 

entender que o pensar coletivo gera benefícios coletivos e que não há situação 

alguma de isolamento que resista às praticas solidárias aliadas a diretrizes 

sustentáveis. 

 

Figura 25: Imagens do Timba 

 

Fonte: Arquivo do CDCT 
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7 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como questão problema a ser elucidada o 

fato de ter que “saber em que medida o Centro Comunitário da Timbaúbas, 

enquanto empreendimento econômico e solidário tem desenvolvido as 

dimensões de sustentabilidade”. Partiu-se do pressuposto que o CDCT articula 

as diversas dimensões de sustentabilidade e pode desenvolver ações capazes 

de contribuir para um desenvolvimento sustentável 

Isto levou a ter como objetivo geral da pesquisa, o processo de 

analisar o CDCT, na perspectiva de um empreendimento econômico e solidário 

e à luz do marco analítico de sustentabilidade. 

O objetivo geral foi segmentado em três objetivos específicos:  

1) Identificar os referenciais que conceituam ECOSOL e EES e seus 

panoramas atuais respectivamente no Brasil e na região do Cariri cearense. 

Este objetivo se fez cumprir quando nos primeiros capítulos do trabalho é feito 

um resgate histórico da economia solidária, através de pesquisa bibliográfica, 

apresentando algumas das vertentes que a conceituam. Em seguida, é 

apresentado o panorama da ECOSOL no Brasil através da descrição dos 

setores que a representam.  Num terceiro momento, a fim de concluir este 

objetivo, são a apresentados dados referentes ao perfil dos empreendimentos 

econômicos e solidários na região do Cariri cearense;  

2) Realizar um mapeamento dos referenciais da sustentabilidade 

tendo em vista a utilização e adequação de um marco analítico para EES. 

Observou-se o cumprimento deste objetivo com a utilização também de 

pesquisa bibliográfica, onde foi apresentado um quadro com alguns marcos do 

tema e em seguida descrita a visão de autores referendados no assunto. É 

feita também, uma adequação de um quadro analítico de sustentabilidade para 

empreendimentos econômicos e solidários, desenvolvido para análise de 

ecovilas e devidamente justificado através do referencial teórico utilizado no 

texto.   

3) Realizar uma leitura das ações do CDCT, à luz do marco analítico 

de sustentabilidade dos empreendimentos econômicos e solidários. Objetivo 

atingido com a descrição dos fatos, realizado através de pesquisa exploratória 
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com observações participante e não participante, além de entrevista focalizada.   

A pesquisa apresentou resultados surpreendentes para o nível de 

amadurecimento em que se encontra o empreendimento estudado. Pode-se 

perceber através do referencial teórico e da leitura realizada a partir do marco 

de análise da sustentabilidade, que o CDCT enquadra-se dentro dos requisitos 

que caracterizam os empreendimentos econômicos e solidários e que, apesar 

de se encontrar em fase embrionária, em relação à maioria das dimensões 

utilizadas como parâmetro neste trabalho, percebem-se contribuições 

significativas através das ações e projetos que desenvolvem na comunidade, 

de forma até então não observada. 

O projeto de maior relevância do EES, o Banco Comunitário de 

Desenvolvimento das Timbaúbas, que também é caracterizado como EES, 

tende a ganhar projeções cada vez maiores, muito mais até do que o próprio 

CDCT.  Por se apresentar como âncora de um iniciante e crescente sistema de 

crédito, tende a desencadear uma rede de empreendimentos econômicos e 

solidários no bairro, favorecendo o desenvolvimento local, estimulando a 

produção e a comercialização interna e evitando assim, a fuga de capitais do 

bairro. 

Dado este momento, pode-se considerar que o caminho escolhido, 

para o desenvolvimento das ações do CDCT, pelos associados não poderia ser 

melhor. Uma vez que buscam apoio às entidades capacitadas a orientá-los no 

alcance de objetivos que os permitam, enquanto EES chegar a desenvolver, 

em níveis satisfatórios, as dimensões de sustentabilidade elencadas no marco 

de análise apresentado.  

O CDCT mostra, através de suas ações e projetos apresentados 

anteriormente, que tem desenvolvido as dimensões de sustentabilidade em 

diferentes proporções. A dimensão econômica é expressa através da 

articulação entre as diferentes lógicas: as mercantis, as não-mercantis e as 

não-monetárias. Isto tem gerado ocupação, incremento da renda dos 

envolvidos e favorecido o fluxo de oferta e demanda, através das atividades 

desenvolvidas. 

A dimensão social, constatada no desenvolvimento das atividades 

em prol da comunidade da Timbaúbas e na forma participativa como são 

idealizadas, principalmente, através da crescente preocupação com a pobreza 
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em seu entorno e com a exclusão provocada por esta, tem se destacado entre 

as dimensões e favorecido uma nova imagem da associação perante os 

moradores do bairro.  A dimensão tecnológica, ainda em desenvolvimento, tem 

a moeda social, importante ferramenta de transformação da comunidade com a 

perspectiva de formação de redes de socioeconômica solidária no local. O 

desenvolvimento da dimensão política é percebido nas manifestações e 

participações de decisões por parte dos integrantes do CDCT de forma assídua 

e regular, onde é possível identificar lideres sociais comprometidos com o bem 

comum. A dimensão cultural encontra-se em desenvolvimento representado 

por ações culturais pontuais realizadas pelo CDCT.  

As dimensões menos desenvolvidas são as ambientais e espirituais, 

justificada talvez, pela própria formação educacional e religiosa dos 

integrantes. A ausência de uma proposta filosófica de vivência, não permitiu 

ainda o despertar para estes temas tão pertinentes, mas já pontuados em 

alguns encontros.  

 Considerado o estágio (embrionário) de desenvolvimento em que se 

encontra o empreendimento e o contexto onde esta inserido, um local onde não 

há investimentos públicos nem privados, onde a população é exposta a riscos e 

excluída de possibilidade social, econômica, cultural e onde não há um olhar 

diferenciado para este, O CDCT emerge como possibilidade real de 

proporcionar através de suas ações, avanços significativos dos indicadores 

econômicos, sociais, políticos, culturais e ecológicos da comunidade das 

Timbaúbas. 

Destaca-se a importância, neste momento, da necessidade de 

mudanças na forma de desenvolver políticas públicas, visto que deve ser 

estimulada a participação da população na elaboração destas e no 

desenvolvimento de organizações sociais criadas no seio das comunidades, 

principalmente das mais abastardas.  

Os empreendimentos de economia solidária se mostram, neste 

contexto, como um aporte ao desenvolvimento de ações que fortalecem os 

laços sociais, o desenvolvimento de atividades de produção e consumo que 

podem vir a se tornar uma constante em comunidades, além de permitir a 

inclusão destas, em um desenvolvimento que desperta uma consciência 

cidadã, capaz de tornar sustentável uma condição de vida, atualmente 
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inaceitável. 

O tema aqui proposto abre um leque de possibilidades de pesquisas 

no meio acadêmico. Como exemplo podem ser desenvolvidas pesquisas para 

medir o impacto dos EES ou mais precisamente dos bancos comunitários no 

desenvolvimento sustentável de regiões; ou ainda verificar como as dimensões 

de sustentabilidade podem ser estimuladas em comunidades com níveis de 

elevada exclusão social.   
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ANEXOS 

ANEXO A - Ata de constituição da ASSMIPESAL 
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Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas - CDCT 
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ANEXO B - Ata de constituição do CDCT 
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Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas - CDCT 
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ANEXO C - Projeto CESE 
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Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas - CDCT 
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ANEXO D - Solicitação de abertura de conta corrente do agente de crédito 
do BCDT 

 

 

 
Projeto BCDs - NE  
Convênio FAPEX/MTE  
Salvador, 22/11/12  
BCDs - NE 89/2012  
pág. 1  

Ao  
Banco do Brasil  
Ref.: Solicitação de abertura de conta-corrente para recebimento de salário 
do Projeto BCDs-NE.  

Prezados,  
Conforme informado por Maria Helena de Assis Souza necessitamos 
que seja aberta conta-corrente com uma certa urgência para recebimento 
do salário, onde a mesma será contratada com as atribuições próprias da 
função de agente de crédito de Banco Comunitário envolvem o apoio 
técnico ao funcionamento do Banco Comunitário Timbaúbas, sediado 
em Juazeiro do Norte – CE, no âmbito do Projeto Rede Nordeste De 
BCDs – Bancos Comunitários De Desenvolvimento.  
Qualquer dúvida estamos à disposição para os devidos esclarecimentos.  
Cordialmente,  
Prof. Genauto Carvalho de França Filho  
Coordenador Geral do Projeto Rede NE de BCDS e da  
Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e  

Gestão do Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal da Bahia – 

ITES/UFBA 

 

 
Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal da Bahia – 

ITES /UFBA Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia - EAUFBA Av. Reitor Miguel Calmon, S/ N, 3º andar, sala 

22, Vale do Canela, Salvador- Bahia Brasil CEP 40.110-903 Tel/Fax +55 71 3283-7346 E-mail: ites@ufba.br, 

projetobcdsne@gmail.com 

Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas - CDCT 
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ANEXO E - Estudo de Viabilidade 
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Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas - CDCT 
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ANEXO F - Cartilha do BCDT 
 

1. Como surgiu o Banco 
Comunitário das Timbaúbas? 

 
Surgiu da necessidade de se criar 
algo que beneficiasse e 
desenvolvesse a comunidade, 
gerando acesso a crédito fácil e 
promovendo assim emprego e renda.  
O banco é um serviço do Centro de 
Desenvolvimento Comunitário das 
Timbaúbas – CDCT.  
 

2. Quem gerencia o Banco 
Comunitário das Timbaúbas? 

 
O Centro de Desenvolvimento 
Comunitário das Timbaúbas – CDCT, 
com o apoio da Universidade Federal 
do Ceará - UFC é quem gerencia o 
Banco Comunitário. O CDCT por sua 
vez, é formado por membros da 
comunidade 

 
3. De onde vem o dinheiro do 

fundo do banco para o 
financiamento?   

 
O dinheiro do banco veio de Rifas, 
Bingos, Bazares e Eventos realizados 
até hoje pelo CDCT; além disso 
contamos ainda com doações e 
patrocínios de empresas privadas e 
recursos conseguidos através de 
projetos.  

 
4. Qual a validade e a segurança 

da moeda? 
 
Primeiro é bom explicar que "lastrear" 
uma moeda significa identificar.O que 
dá garantia de que uma cédula (nota) 
tem o valor que está escrito nela. 
Isto é,tem que sedar garantias à 
população de que o dinheiro em 
circulação está associado a uma 
reserva, seja de outra moeda, ouro, 
títulos, etc. 
No nosso caso, a validade e a 

segurança da moeda Timba, existe 
porque a mesma é lastreada em real. 
Ou seja, a moeda é valida porque 
temos um fundo em reais no mesmo 
valor que temos de Timba circulando. 
Quanto ao risco de falsificação, esse 
é praticamente zero, pois trata-se de 
moeda social que circula somente no 
bairro Timbaúbas e dificultaria o uso 
da mesma, caso fosse copiada,além 
do auto-relevo da faixa de segurança. 
 

5. Quais as linhas de crédito? 
 
Temos dois tipos de linha de crédito: 
 

 O de consumo, que serve para 
atender as necessidades mais 
básicas e urgentes, cujo valor 
máximo é 50,00 T$. 
 

 O de produção que é destinado ao 
investimento ou abertura de um 
pequeno negócio, cujo valor 
máximo é de 300,00 T$ ou R$ 

 
 

6.Como funcionam os juros? 
 
Não cobramos juros de empréstimos 
para consumo, contudo o empréstimo 
é obrigatoriamente em timba. 
 
TABELA DE INFORMAÇÕES SOBRE 

O EMPRESTIMO 
 

 Timb
a/ 

Real 

Valo
r 

Juro
s 

Mult
a por 
atras

o 

TA
C 

Praz
o em 
dias 

Consum
o 

T$ 50 0% 5% 0% 30 

Produçã
o 

T$ ou 
R$ 

300 1% 5% 3% 120 

 
* Nos empréstimos para consumo em 
moeda social não tem juros.Só multa 
por atraso após 5 dias do vencimento. 
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* Para os empréstimos em real tem 
juros de 1% ao mês e TAC( Taxa de 
Administração de Crédito) de 3% 
sobre o valor do empréstimo 
* Para produção o empréstimo pode 
ser em timba ou em real até 300 
reais,pago em até 4 meses. 
 
7.Como fazer o cadastro? 
 
Para fazer o cadastro é só ir até o 
banco com RG, CPF, Comprovante de 
Residência e Xerox do bolsa família, 
se tiver.. . 
 

8. Como fazer o empréstimo? 
 
Qualquer pessoa que tenha cadastro 
pode solicitar o crédito. 

 A pessoa interessada em um 
empréstimo procura o Banco e 
recebe duas cartas de 
recomendação, para serem 
assinadas por alguém da 
vizinhança que não seja da 
sua família e que não seja as 
duas da mesma casa. 

 É feita uma pré-análise de 
crédito baseada nos dados 
disponíveis no cadastro da 
pessoa.  

 Logo após as cartas de 
recomendação serem 
devolvidas aobanco, marca-se 
o dia para o Comitê de 
Aprovação de Crédito 
(CAC)analisar e decidir se 
libera o empréstimo.   

 

 
9.Quem pode acessar as linhas de 
créditos? 

 
Qualquer pessoa da comunidade que 
more no bairro ou esteja dentro do 
raio de alcance do banco e que tenha 
o cadastro aprovado pelo Comitê de 
Aprovação de Crédito. 
 
10. Como funciona a liberação do 

crédito? 
 
O Comitê de Aprovação de Crédito, 
reúne-se para analisar as informações 
do cadastro do solicitante do crédito e 
decidem se o credito é liberado ou 
não, baseado também em 
informações prestadas pela 
comunidade. 
 
Caso o crédito seja aprovado,é feito 
um contrato com as condições de 
pagamento, prazo, dados pessoais e 
assinatura do cliente e do 
representante da entidade gestora do 
banco. 
 
11. E em caso de atraso? 
 
Em caso de atraso será enviado aviso 
e será cobrado o valor de 5% de 
multa para as duas linhas de créditos. 
 
12. Como funciona a renovação do 
crédito? 

 
Caso o cliente tenha pago em dias, a 
renovação do crédito para consumo 
ocorre de maneira automática. Já 
para produção sempre  
haverá uma análise a cada pedido de 
empréstimo. 
 
13. Como ter acesso a moeda? 

 
Fazendo um empréstimo no Banco; 
recebendo de troco no comércio; ou 
indo até o Banco e trocando seu real 
(R$) por timba (T$). 
 
15.Como funciona a adesão dos 
comerciantes? 
 
É feito um primeiro contato entre o 
Banco e os comerciantes. Uma vez 
então explicada o que é o Banco 
Comunitário e o que é o TIMBA, o 
comerciante decide se vai ou não 
aceitar a moeda em seu 
estabelecimento. Caso 
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aceite,omesmoassina um contrato 
com o banco formalizando a parceria 
e concordando com o recebimento 
damoeda. Mas mesmo sem a 
assinatura do contrato, o comerciante 
que quiser pode receber o Timba! 
 

 
16.Como funciona o retorno dos 
timbas? 

 
Uma vez realizada a adesão, a cada 
15 dias o comerciante pode ir ao 
Banco trocar os timbaspor reais, caso 
queira ir antes do prazo, é cobrado o 
valor de 1% em cima do valor a ser 
trocado. 
 
 
17.Porque o comerciante deve 
aceitar o timba? 

 
O timba é um diferencial competitivo, 
se ocomerciante, não aceitar, vai ficar 
em desvantagem, pois seu cliente que 
quiser comprar com timba, vai 
comprar na concorrência. 
 
 

Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário 

das Timbaúbas - CDCT 
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ANEXO G - Plano de Ação 2013 
 

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVOCDCT 
                      Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas 

Janeiro/2013 
 
 

 
1. MISSÃO 
 

Difundir os princípios da solidariedade, da união, cooperação e 
sustentabilidade por meio da capacitação da comunidade, 
geração de trabalho, renda, apoio a produção, a comercialização 
de bens e serviços proporcionando a valorização das 
potencialidades locais. 

 
. VISÃO 
 

Obter de forma coletiva e participativa o espaço físico 

 Forças  Fraquezas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
Interno 

Confiança no grupo 4 Falta de dinheiro 3 

O grupo acata e respeita 
as decisões conforme o 
que foi decidido 

3 

Falta de comparecimento e disponibilidade 
de tempo em atividades e decisões (falta de 
pontualidade, falta de planejamento das 
ações, falta de comprometimento, 
especialmente no mutirão) 

4 

Grande sentimento de 
união 

3 
Falta de envolvimento no trabalho 
Burocrático  

4 

Interesse em capacitação 
profissional 

3 
Dificuldade em ampliar a zona de atuação 
do banco 

3 

Parceria com a UFC  3 
Expectativa de retorno financeiro dos novos 
associados e dificuldade na sua integração 
no trabalho do CDCT 

5 

Visibilidade e 
comunicação 
conquistadas pelo projeto 
do banco  

5 Falta de divulgação do banco no bairro 5 

Conclusão na obra do 
banco comunitário 

5 
Falta de organização e gestão das atividades 
do banco e CDCT 

4 

Integração na Rede de 
Bancos Comunitários 

4 
Pouca capacidade de buscar apoio da 
iniciativa privada 

3 

Alto comprometimento 
de parte dos associados e 
integrantes da ITEPS 

4   

Parcerias estabelecidas 
com algumas empresas 

3   
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apropriado para promover atividades educacionais produtivas e 
de lazer até 2014, contribuindo assim para o desenvolvimento do 
bairro e promover a auto-estima da comunidade. 
 
3. VALORES 
 

1. Amor 
2. Respeito 
3. Responsabilidade 
4. União 
5. Companheirismo 
6. Fidelidade aos objetivos coletivos 
 
4. DIAGNÓSTICO - Matriz Fofa 
 

 
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

  

Objetivo 1 Finalização da parte interna da associação (pátio interno) 

Objetivo 2 Aprimorar a gestão operacional, estratégica e coletiva do CDCT 

Objetivo 3 Consolidação do Banco Comunitário das Timbaúbas 

Objetivo 4 Aprimorar a relação do Banco Comunitário com a comunidade 
  

 
3. PLANO DE AÇÃO 
 
Curto Prazo: 3 meses 
Médio Prazo: 6 meses 
Longo Prazo: 12 meses 
 

1. Ações 
2.Objetivo 
estratégico 

3. Prazo 4. Responsável 5. Observações  

 Oportunidades  Ameaças  

 
Ambiente 
Externo 

Parcerias novas 4 Falta de apoio público 3 

Interesse da mídia em 
bancos comunitários  

4 
Falta de apoio e envolvimento da 
comunidade  

3 

Intercâmbio com outros 
bancos comunitários  

5 
Voltar a se repetir a falta de 
comprometimento de parte dos 
integrantes da ITEPS 

3 

Parceria com o CRAS 3   

Instalação do 
correspondente bancário 

5   
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1. Pedir apoio à iniciativa Privada 
para execução de ações do CDCT e 

BCDT (patrocínios locais) 
 

2, 3 
Fluxo 

contínuo 

Raíssa, Socorro, Isac, 
Juracy, Daiana, 

Zeneide 
  

2. Promover ações de divulgação 
do banco no bairro (rifas, bingos, 

bazares, etc.) 
4 

Fluxo 
contínuo 

Helena, Socorro, 

Daiana, Raíssa, Isac, 
Deuzimar 

  

3. Fazer projeto arquitetônico / 
paisagístico da parte interna e 

externa da associação 
1 Curto Roberta   

4. Melhorar o aspecto visual da 
parte interna tendo em vista o 

aluguel do espaço 
1 Longo Deuzimar, Isac   

5. Repetir o Módulo da Capacitação 
em Gestão 

2 Curto 
Socorro, Raíssa, 

Juracy 
  

6. Trabalhar o envolvimento dos 
associados na gestão do CDCT 

(qual o objetivo comum dos 
associados?) 

 

2 Curto Raíssa, Helena   

7. Buscar novos interessados para 
se associarem ao CDCT 

2 Longo A definir   

8. Envolver/capacitar os jovens para 
trabalharem junto à 
comunidade/CDCT 

2,3 Médio 
Daiana, Isac, 

Socorro 
  

9. Elaborar Apostilas dos Módulos 
da Capacitação 

 
2 e 3 

 
Curto 

 
Raíssa 

 

10. Elaborar ações para a gestão 
ambiental da associação 

(agregado a todas as ações) 
2 Longo 

Deuzimar, Juracy, 

Isac 
 

11. Finalizar cartilha de divulgação 
do Banco Comunitário 

2 Curto Raíssa  

12. Sensibilizar os comerciantes 
para utilização da moeda social 

3, 4 Curto 
Helena, Zé Maria, 

Deuzimar, Socorro, 

Raíssa 

 

13. Incluir a leitura e discussão do 
Regimento Interno e Estatuto nas 

reuniões ordinárias do CDCT 
2 Curto Zeneide  

14. Realizar ações para estimular 
a circulação da moeda social 

4 
Fluxo 

Contínuo 
Socorro, Preto  

15. Procurar parceria com o curso 
de música da UFC 

2 Curto 
Helena, Raíssa, 

Eduardo, Daiane 
 

16. Estimular a criação do grupo 
de jovens no CDCT 

4 Médio 
Helena, Raíssa, 

Daiane 
 

17. Sistematizar calendário de 
ações / eventos 

2 Curto 
Socorro, Raíssa, 

Isac, Juracy 
 

18. Definir cargos e 
responsabilidades no CDCT e 

BCDT 

 
Reunião 
dia 27/04 

 
Trazer proposta de 

descrição de 
cargos (Helena) 

19. Colocar em prática a gestão de 
projetos (elaborar projetos para 

captação de recursos) 

2 Curto 
Helena, Isac, 

Deuzimar, Socorro, 
Preto, Raíssa, 

Daiana 

 

Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas– CDCT 
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ANEXO H - Programação de Inauguração das Instalações do BCDT 
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Do: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas – CDCT 

Para: A Coordenação do CRAS Timbaúbas 
Cumprimentamos aos senhores ao tempo em que temos o prazer de convidá-los a 
participar da solenidade de inauguração das novas instalações do Banco Comunitário 
da Timbaúbas juntamente com seu aniversário de dois anos, que será realizado em 
parceria com a Universidade Federal do Ceará (Campus Cariri) e a Universidade Federal 
da Bahia, no dia 20 de Abril de 2013 às 17:00h, na Rua Estelita Silva,722 
BairroTimbaúbas Juazeiro do Norte-CE 
Este será um importante momento para a comunidade das Timbaúbas, marcado por 
uma grande confraternização e alegria. 
Agradecemos por sua acolhida, ao tempo em que expressamos nossos protestos de 
elevada e distinta consideração e nos colocamos a inteira disposição para qualquer 
informação. 
Atenciosamente, 
Juraci Barbosa Alves                                                                      Maria Helena de Assis Souza                   
Vice- Presidente – CDCT                                                              Agente de Crédito do Banco 
Comunitário  
Fone: 8845 8600                                                                             Fone: 9924 3184        

Email :cdct@hotmail.com.brEmail:bancotimba@gmail.com 
 
Apóio:                                                                                                             Parceria: 

 
Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas - CDCT 
 

 

 
 

mailto:cdct@hotmail.com.br
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ANEXO I - Ficha de Cadastro do Tomador de Crédito 
 

Banco Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas 
Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas 

CONTRATO DE ADESÃO AO SISTEMA INTEGRADO DE MICROCRÉDITO N° 
Os signatários deste instrumento, de um lado o Banco Comunitário de Desenvolvimento das 
Timbaúbas, através do Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas com sede na Rua 
Estelita Silva, 722, Bairro Timbaúbas, Juazeiro do Norte-CE, inscrito no CNPJ sobre nº.,representada 
pela sua Presidente Zeneide Amélia Alves e, de outro lado o Sr.(a) 
_________________________________________________________________________ doravante denominado de 
USUÁRIO (A), residente ______________________________________________________________________ R.G. 
nº _______________________, têm justo e contratado que mutuamente aceitam, mediante as cláusulas 
e condições a seguir estipuladas: 
I – Do Objeto: o objeto deste contrato é um empréstimo no valor de _________ 
(_______________________________________________ 
__________________) do Banco Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas ao Usuário (a) que 
será restituído a uma taxa mensal de _____%. 
II – Natureza do Financiamento: o Usuário (a) se compromete a utilizar o crédito para: 
____________________________________________________________________________ 
III - Da forma de pagamento: a restituição do empréstimo dar-se-á da seguinte forma: 
Nº VALOR (R$) 
DATA DE 
VENCIMENTO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
IV - Das Obrigações: 
a) Do Banco Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas: disponibilizar o valor do 
financiamento citado acima e acompanhar e auxiliar o empreendedor na gestão desta quantia. 
b) Do Usuário (a): utilizar os recursos, fruto deste contrato, conforme descrito no item II e, com 
assinatura deste, o usuário (a) passa a integrar o Banco Comunitário, comprometendo-se a produzir 
e/ou consumir, sempre que possível, os produtos fabricados localmente. 
V – Dos Atrasos e Antecipações: 
a) Após o prazo de vencimento serão acrescidos juros de mora conforme taxa apontada no ítem 
I; b) Após 30 (trinta) dias de atraso o usuário (a) será considerado inadimplente e terá que, 
imediatamente, negociar sua dívida junto ao banco. O cliente Usuário (a) perde seu direito enquanto 
associado ao banco, e não pode acessar nenhuma atividade inerente às suas atividades; 
c) O usuário poderá antecipar o pagamento de parcelas, recebendo, por isto, um desconto 
correspondente ao valor dos juros previstos. 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato duas vias de igual valor e 
teor. 
Juazeiro do Norte, CE, ________de ____________ de 2011. 
____________________________________________________ 
Usuário(a) 
NOME:_____________________________________________R.G.:_______________________________________________ 
____________________________________________________ 
Zeneide Amélia Alves 
Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas 

CNPJ: 

Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas - CDCT 

 
 
 

ANEXO J - Contrato de Adesão ao Sistema Integrado de Microcrédito 
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CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DAS TIMBAÚBAS – CDCT 
BANCO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DAS TIMBAÚBAS 

 
 
 
TERMO DE ADESÃO AO CIRCULANTE LOCAL TIMBA- Banco Comunitário de 
Desenvolvimento das Timbaúbas 
 
Contrato particular para vendas e serviços utilizando o Sistema Circulante LocalTIMBA, 
que, entre si, celebram o Banco Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas, 
através do CDCT – CENTROCOMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DAS TIMBAÚBAS 
com sede na Rua Estelita Silva -722- Bairro Timbaúbas – Juazeiro do Norte/CE, escrito 
no CNPJ sobre o Nº 13.389.560/0001-21, representado pela sua  Presidenta  Zeneide 
Amélia Alves  e o Sr.(a) ------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------doravante denominado de empreendedor(a) residente  na 
Rua -----------------------------------------------------------------------------------------------e de R. G. 
Nº------------------------------------------------. 
Pelo presente contrato fica o empreendedor ou a empreendedora autorizado a vender 
seus produtos ou prestar seus serviços aos (às) usuários (às) do Banco Comunitário de 
Desenvolvimento das Timbaúbas, mediante recebimento da moeda social TIMBA, 
ficando estabelecido o que se segue: 
 

1. O empreendedor (a) se compromete a vender suas mercadorias ou prestar 
seus prestar seus serviços atodos os (as) usuários (as) do Sistema TIMBA sem 
nenhum acréscimo de preço; sugere-se ao comerciante a oferta de um 
desconto na utilização do TIMBA. 
 

2. Ao vender qualquer produto com o Sistema, o empreendedor(a) deve verificar 
a autenticidade das moedas, conforme os itens de segurança previamente 
apresentados pelo Banco Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas. Em 
caso de existência de moedas falsificadas o Banco e o(a) empreendedor(a), 
juntos, se responsabilizarão pelos prováveis encargos; 

 
3. A troca, caso seja necessária, de TIMBA por Real será realizada pelo Banco 

Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas em sua sede, a cada duas 
semanas, mediante reserva realizada em dia de funcionamento imediatamente 
anterior. Havendo a necessidade excepcional de troca anterior ao período 
agendado, o empreendedor(a) deverá entrar em contato com o Banco e 
verificar a disponibilidade de caixa deste; 
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4. Caso seja necessária a troca de Timba por Real fora da data prevista, será 
repassado ao Banco, pelo(a) empreendedor(a), 1% sobre o valor da troca,  a 
título de administração do sistema; 

 
5. Compete ao Banco fornecer aos empreendedores(as) todo material necessário 

para o funcionamento do Sistema Circulante Local TIMBA, ficando incluso a 
logomarca do Banco para ser fixada no ponto comercial, divulgação das lojas 
cadastradas e outros que se fizessem necessários; 

 
6. Ficam eleitos a Assembléia de sócios do CDCT – CENTRO DE 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DAS TIMBAÚBAS e o fórum da cidade de 
Juazeiro do Norte – CE para ajuizamento de todas as ações provenientes deste 
contrato. 
 

E por estarem assim juntos e contratados, assinam o presente contrato duas vias de 
igual valor e teor. 
 
 
 
                                                                          Juazeiro do 
Norte,CE,______de________________de___________ 
 
 
__________________________________             
_________________________________        
Empreendedor (a)     Zeneide Amélia Alves - Presidente 
Nome:______________________________  Centro de Desenvolvimento 
Comunitário das Timbaúbas 
R.G.________________________________  CNPJ: 13.389.560/0001-21 

 
Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas - CDCT 
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ANEXO L - Carteira de Clientes 
 

 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO B. TIMBAÚBAS 
Rua Estelita Silva, 722 –Timbaúbas – Juazeiro do Norte-Ce 
Fone: 8845 8600 /9924 3184Email: cdct@hotmail.com.br 
 
 
 

Banco 
Comunitário de
Desenvolvimento da

 
Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas - CDCT 
 
  

mailto:cdct@hotmail.com.br
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ANEXO M - Carta de Recomendação 
 

 

 

 

 

 

BANCO  

COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DAS 

TIMBAÚBAS 
CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

 
Atesto, responsabilizando-me por tal recomendação, que 

_________________________________________________________________tem 

responsabilidade para 

acessar as linhas de crédito e os produtos oferecidos pelo Banco de Desenvolvimento 

Comunitário das 

Timbaúbas. 

Por ser a expressão da verdade, firmo (amos) o presente. 

Juazeiro, ______ de _________________ de ______. 

______________________________________________ 

ASSINATURA 

______________________________________________ 

GRUPO COMUNITÁRIO 

 

 

Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas 

Rua Estelita Silva, 722 – Juazeiro do Norte - CE - CEP 63030-060 

 

Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas - CDCT 
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ANEXO N - Carnê de Pagamento do BCDT 

 

MÊS 

VR 
LIBERADO 

VR 
LIBERADO 

TAXAS 
E/OU 

VR A 
RECEBER 

VR 
PAGO 

TOTAL TOTAL FALTA JUROS P/ 

 
EM 

TIMBA 
EM REAL JUROS 

COM 
JUROS 

NO MÊS LIBERADO PAGO RECEBER 
INADIPLÊ

NCIA 

mai/11 
T$ 

50,00 
R$ 0,00 R$0,00 R$50,00 

R$ 
0,00 

R$ 
50,00 

R$ 0,00 
R$ 

50,00  

jun/11 
T$ 

230,00 
R$ 0,00 

R$ 
2,00 

R$ 
232,00 

R$ 
50,00 

R$ 
282,00 

R$ 
50,00 

R$ 
232,00  

jul/11 
T$ 

50,00 
R$ 0,00 R$0,00 

R$ 
50,00 

R$ 
100,50 

R$ 
332,00 

R$ 
150,50 

R$ 
181,50  

ago/11 
T$ 

250,00 
R$ 0,00 R$0,00 

R$ 
250,00 

R$ 
184,00 

R$ 
582,00 

R$ 
334,50 

R$ 
247,50  

set/11 
T$ 

100,00 
R$ 0,00 

R$ 
2,50 

R$ 
102,50 

R$ 
100,00 

R$ 
684,50 

R$ 
434,50 

R$ 
250,00  

out/11 
T$ 

250,00 
R$ 

100,00 
R$ 

7,00 
R$ 

357,00 
R$ 

243,00 

R$ 
1.041,5

0 

R$ 
677,50 

R$ 
364,00  

nov/11 
T$ 

500,00 
R$ 

300,00 
R$ 

24,00 
R$ 

824,00 
R$ 

419,00 

R$ 
1.865,5

0 

R$ 
1.096,5

0 

R$ 
769,00  

dez./11 
T$ 

200,00 
R$ 0,00 

R$ 
7,50 

R$ 
207,50 

R$ 
205,00 

R$ 
2.073,0

0 

R$ 
1.301,5

0 

R$ 
771,50  

          

jan/12 
T$100,0

0 
R$ 

100,00 
R$ 

14,00 
R$ 

214,00 
R$ 

157,50 

R$ 
2.287,0

0 

R$ 
1.459,0

0 

R$ 
828,00  

fev/12 T$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

0,00 
R$ 0,00 

R$ 
205,50 

R$ 
2.287,0

0 

R$ 
1.664,5

0 

R$ 
622,50  

mar/12 
T$ 

110,00 
R$ 

190,00 
R$ 

12,00 
R$ 

312,00 
R$ 

192,50 

R$ 
2.599,0

0 

R$ 
1.857,0

0 

R$ 
742,00  

abr/12 
T$ 

150,00 
R$ 

450,00 
R$ 

27,00 
R$ 

627,00 
R$ 

160,00 

R$ 
3.226,0

0 

R$ 
2.017,0

0 

R$ 
1.209,0

0 
 

mai/12 
T$ 

150,00 
R$ 

300,00 
R$ 

23,00 
R$ 

473,00 
R$ 

246,40 

R$ 
3.699,0

0 

R$ 
2.263,4

0 

R$ 
1.435,6

0 
 

jun/12 
T$ 

35,00 
R$ 

250,00 
R$ 

13,00 
R$ 

298,00 
R$ 

340,00 

R$ 
3.997,0

0 

R$ 
2.603,4

0 

R$ 
1.393,6

0 
 

jul/12 
T$ 

100,00 
R$ 

350,00 
R$ 

19,00 
R$ 

469,00 
R$ 

400,00 

R$ 
4.466,0

0 

R$ 
3.003,4

0 

R$ 
1.462,6

0 
 

ago/12 
T$ 

75,00 
R$ 0,00 

R$ 
0,00 

R$ 
75,00 

R$ 
78,00 

R$ 
4.541,0

0 

R$ 
3.081,4

0 

R$ 
1.459,6

0 
 

set/12 T$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

0,00 
R$ 0,00 

R$ 
564,50 

R$ 
4.541,0

R$ 
3.645,9

R$ 
895,10  
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Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas - CDCT 

 

  

0 0 

out./12 
T$ 

40,00 
R$ 

600,00 
R$ 

33,00 
R$ 

673,00 
R$ 

89,50 

R$ 
5.214,0

0 

R$ 
3.735,4

0 

R$ 
1.478,6

0 
 

nov/12 T$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

0,00 
R$ 0,00 

R$ 
206,00 

R$ 
5.214,0

0 

R$ 
3.941,4

0 

R$ 
1.272,6

0 
 

dez/12 
T$ 

50,00 
R$ 0,00 

R$ 
0,00 

R$ 
50,00 

R$ 
287,00 

R$ 
5.264,0

0 

R$ 
4.228,4

0 

R$ 
1.035,6

0 
 

TOTAL 
LIBER. 

T$ 
2.440,0

0 

R$ 
2.640,0

0 

R$ 
184,00       

          

          

MÊS 
VR 

LIBERADO 
VR 

LIBERADO 
TAXAS 
E/OU 

VR A 
RECEBER 

VR 
PAGO 

VR TOTAL TOTAL FALTA JUROS P/ 

 
EM 

TIMBA 
EM REAL JUROS 

COM 
JUROS 

NO MÊS LIBERADO PAGO RECEBER 
INADIPLÊ

NCIA 

jan/13 
T$ 

190,00 
R$ 0,00 

R$ 
0,00 

R$ 
190,00 

R$ 
158,00 

R$ 
5.454,0

0 

R$ 
4.386,4

0 

R$ 
1.067,6

0 
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ANEXO O - Aviso de Cobrança 
 

 

 

BANCO COMUNITÁRIO 

DEDESENVOLVIMENTO DAS TIMBAÚBAS 

AVISO DE ATRASO 

Prezado (a) cliente_______________________________informamos que  
consta em nosso banco de dados a seguinte dívida em atraso: 
 
Contrato____________________________ 
Parcela______________________________ 
Valor________________________________ 
Vencimento__________________________ 
 
O atraso nas parcelas implica que outras pessoas não estão sendo beneficiadas. 
Pedimos que passe no Banco e converse com um agente de crédito para que 
possamos saber o que está acontecendo e o que podemos fazer para ajudá-lo (a). 
O não comparecimento no prazo de cinco dias nos obriga a tomar providencias que 
implicarão em intimação judicial. 
 

Juazeiro do Norte_______/________/________ 
_______________________________________ 

Agente de Crédito 

Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas - CDCT 
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ANEXO P - Poesia do Sr. Juraci Barbosa
A casa esta caindo  

1 

A casa esta caindo 
Eis que esta surgindo 

Movimentos orquestrados 
Presentes em14 estados 

Trazendo ao povo alegria, 
Mudando a economia 

Tornando-nos motivados 
2 

Motivada para a ação 
Razão para darmos a mão 
Fortalecendo a corrente 
Sergente igual  a gente . 

Ajudar , ser ajudado 
Expurgando o viciado. 

O Burguês incompetente 
3 

Integrando este cenário 
Os bancos comunitários 

Em trêsredes global, 
A redenacional 

Cearense e nordeste 
De bravoscabra da peste 

No interior e capital 
4 

Esta rede é um foco 
Fortalecendo-se em bloco, 

É uma política em ação 
Para o bem desta nação. 

Nela não há viciados 
Todos serão estimulados 

 
 

A aumentar a produção 
5 

É solidário no 
desenvolvimento 

Recebendoo complemento 
A Constituição Federal 

Estabelecendo marco legal 
Ao art. 192 da Constituição 

É a real emancipação 
Da economia tradicional 

 
6 

Ajudar a quem ajuda a si 
A quem ajuda produzir. 

O pequeno 
empreendimento 

 
7 

O correspondente 
bancário 

Torna-se necessário 
No contesto atual. 
O banco tradicional 
Ficará desafogado. 

Pobre não dar resultado 
Na visão do capital 

8 
Por isso é que aqui 

estamos 
Por isso é que optamos 
Por um seguimento em 

risco 
A exemplo de São Francisco. 

 

O Timba é emprestado, 
Ao aposentado, 
desempregado, 

Tirando-o do sacrifício 
9 

É comunitário também, 
O usuário que aqui vem 

Recebe orientações 
Para participar de ações, 

Até ser qualificado 
Para ingressar no mercado 

Com 
conhecimento,informaçõe

s 
10 

Nossa área de atuação 
Abrange uma população 

De 41 mil habitantes, 
Quer de agora em diante 
Não precisa se deslocar 

E tão pouco ficar 
2 horas em filas irritantes 

 
11 

O comercio é beneficiado 
A cultura do fiado 

Do agiota do Patrão 
Ficará em extinção. 

Aquece o comercio local 
É esta a forma ideal 

De desenvolver a nação 
 
 

Estimula o crescimento. 
Não se sustenta a nação, 

Sem trabalho e produção 
Economia,planejamento 

  

Fonte: Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas - CDCT 



 
 

 
 

 


