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Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar o grupo “As Margaridas” sob um 

recorte de gênero, além de demonstrar o que se entende por economia solidária, bem como 

quais as relações que estas práticas têm como o grupo supracitado.  

Nossa aproximação com o grupo se dá a partir das vivências enquanto técnicas do 

setor social da Cooperativa de Trabalho e Serviços Técnicos da Paraíba (COOPTERA), que 

sob contrato com o Instituto de Colonização e Reforma Agrária da Paraíba (INCRA/SR18), 

realizou serviços de assistência técnica no assentamento Oziel Pereira durante os anos de 

2011 a 2016, devemos ainda informar que uma das autoras desse artigo (Viviane) é residente 

no referido município, bem como, também integrou o grupo “As Margaridas” no período da 

sua formação.  

Levando em consideração os procedimentos metodológicos utilizados durante este 

estudo, quais sejam o levantamento bibliográfico, documental e de campo, o mesmo é 

caracterizado como uma pesquisa exploratória
3
, optamos por este tipo de pesquisa com o 

objetivo de priorizar a compreensão das relações estabelecidas no grupo pesquisado e também 

sua interação com demais aspectos que possam circunda-lo. 

A temática do artigo toma relevância ao passo que os estudos de gênero nunca foram 

tão atuais e diversos como se mostram neste momento, no que se refere a economia solidária 

entendemos que este tipo de ação torna-se uma estratégia de ação de grupos e parcelas da 

população para fortalecer a geração de renda não utilizando-se dos princípios capitalistas de 
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exploração de mão de obra e distribuição desigual, deste modo, apresentar a experiência de 

um grupo de mulheres que contrapõe a lógica do sistema vigente é uma experiência rica de 

ser compartilhada. 

 

1. Mas afinal o que é economia solidária? 

 

Nós nascemos sob a égide do capitalismo e provavelmente morreremos sob seu 

domínio é por este motivo que tendemos a naturalizar os processos de competição, dominação 

e exploração, somos diariamente forçados/as a competir para ter o melhor currículo, possuir o 

melhor emprego, ingressar na melhor universidade, chefiar a melhor empresa ou ser dono/a 

dela, enfim... A competição nos toma boa parte do que somos e do que queremos ser, o que 

geralmente ninguém avalia é o que acontece com aqueles/as que não conseguem adentrar 

nesses melhores espaços,  cargos e posições, na economia capitalista os “perdedores” são 

simplesmente excluídos e possuem cada vez menos possibilidades para competir com os 

“vencedores”, no capitalismo tendemos a ser meritocráticos e seguir afirmando que aqueles/as 

que não conseguiram da primeira vez têm que tentar novamente, mas não avaliamos que as 

chances de um/a dono/a de uma empresa falida levantar capital é mínima, que um estudante 

que não ingressou na universidade logo após o seu primeiro ENEM terá que trabalhar e 

provavelmente menos tempo para estudar, não percebemos também que tudo isto gera um 

ciclo que se perpetua entre as gerações e que cada vez mais gera desigualdade social. 

Na economia solidária o princípio da competição desenfreada é deixado de lado e em 

lugar dele damos espaço a cooperação, 

 

Na cooperativa de produção, protótipo da empresa solidária, todos os sócios 

têm a mesma parcela do capital e, por decorrência, o mesmo direito de voto 

em todas as decisões. Este é o seu princípio básico. Se a cooperativa precisa 

de diretores, estes são eleitos por todos os sócios e são responsáveis perante 

eles. Ninguém manda em ninguém. E não há competição entre os sócios; se 

a cooperativa progredir, acumular capital, todos ganham por igual, Se ela for 

mal, acumular dividas, todos participam por igual nos prejuízos e nos 

esforços para saldar os débitos assumidos. (SINGER, 2002, p. 9-10) 
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Identificamos a economia solidária como uma alternativa de trabalho que vai contra 

a lógica do sistema econômico vigente, ela une os/as trabalhadores/as em torno de uma 

estratégia de fortalecimento da renda, sem exercer o princípio do capitalismo, que reside na 

competição e na exploração de um/a detentor/a de meios de produção sobre a massa de 

trabalhadores/as detentores/as da força de trabalho. Na economia solidária todos/as 

compartilham dos meios de produção, todos/as trabalham igualmente e todos/as se apropriam 

da riqueza gerada de maneira proporcional. 

Segundo o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), a economia solidária é 

“fruto da organização de trabalhadores e trabalhadoras na construção de novas práticas 

econômicas e sociais fundadas em relações de colaboração solidária”, ela está associada as 

alternativas de reestruturação e recolocação na sociedade das pessoas historicamente 

excluídas do processo, visando um modo de viver sustentável. 

 

A ES, de fato, se fortalece gradativamente como nova alternativa para 

geração de renda, inclusão e fortalecimento social como resposta importante 

não só de trabalhadores como das comunidades pobres em relação às 

transformações ocorridas no mundo do trabalho. Esta nova prática de 

produção privilegia o trabalho coletivo, a autogestão, a justiça social, o 

cuidado com o meio ambiente e responsabilidade com as gerações futuras. 

(CHAVES e PINTO, 2007, p. 61) 

 

As origens da economia solidária remontam da revolução industrial, no século XIX, 

segundo Singer, seu principal percussor e incentivador foi Robert Owen (1771-1859). Owen 

ao perceber que as situações degradantes em que estavam submetidos/as os/as 

trabalhadores/as influenciavam diretamente a produção da fábrica decidiu limitar as jornadas 

de trabalho, não empregar crianças, bem como melhor o saneamento fabril, deste ponto, 

começou-se a perceber que todo o capital investido no bem-estar dos trabalhadores/as era 

retomado como na forma de lucro, assim ele propôs diversas Colônias e Aldeias Cooperativas 

no interior da Grã Bretanha como objetivo de superar a crise econômica do pós guerra e, 

apesar de ter tido inicialmente muita resistência, conseguiu comprovar que aliando os/as 

trabalhadores/as as boas condições de vida, trabalho e distribuição da riqueza a economia do 

país como um todo se beneficiava. 

No Brasil a história da economia solidária é originária do século XIX, mas ganha 

expressão somente na década de 1980, segundo Singer e Souza apud Chaves e Pinto (p. 62),  
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A partir da década de 1980, a chamada década perdida, a Economia 

Solidária começa a ressurgir como reação a um contexto de desemprego 

estrutural, acentuação da concentração de renda e acumulação do capital, 

consequentemente atenuação das desigualdades sociais, a reestruturação 

produtiva do capital, a crise do Movimento Sindical e ainda na década de 

1990, agravada com a abertura do mercado interno às importações. 

 

Percebemos o qual lento foi o processo de inserção da economia solidária no Brasil e 

vinculamos este fato ao processo de colonização do país, fomos “descobertos” na etapa 

mercantilista do capitalismo, onde a competição pelos minérios e novas colônias estava em 

total fervor, desse modo, a competição interna também era estimulada. 

Devemos chamar atenção a um ponto de toda esta história, no capitalismo 

percebemos que a competição é extremamente estimulada e que a figura masculina é sempre 

colocada em primeiro plano, sempre como o trabalhador, o provedor da família, o 

mantenedor, destarte a mulher vive sendo apontada como a ajudadora, quando trabalhadora 

“extra-lar” é tida como renda extra da família e por isso uma das justificativas para os 

menores salários, neste local acreditamos ser conveniente dissertarmos sobre as relações de 

gênero para que fique claro o porque acreditamos que o grupo “As Margaridas” são um 

contraponto as relações sociais tradicionais capitalistas bem como as relações patriarcais de 

gênero. 

 

2. Relações de gênero e empoderamento feminino 

 

Inicialmente faremos uma distinção bem didática: gênero não é equivalente a sexo e 

deste mesmo modo também não podemos tratar relações de gênero como equivalente as 

relações entre homens e mulheres, elas são bem mais que isso, são os modos de dar 

significação ao que é próprio para mulher e o que é próprio para o homem mediante um 

determinado contexto histórico e social e como era de ser esperado esses significados são 

variáveis,  

O gênero é construído socialmente e se materializa nas ações cotidianas, nas 

discussões, nos discursos, nas atitudes, nas atividades profissionais, nos 

recantos de interação social, enfim, em todos os espaços de expressão da 

sociabilidade. (ARAUJO et all, 2009, p. 16) 
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Concordamos com Scott (1995, p. 86) quando afirma que o gênero é a primeira 

forma de dar significação as relações de poder, pois percebemos que mediante as definições 

do que são as ações e atitudes próprias para o sujeito de um ou de outro sexo é que se origina 

a oposição binaria homem-mulher e a partir deste são hierarquizados os saberes, formas de ser 

e de agir.  

Percebemos que historicamente o polo que vem sendo tomado como “superior” é o 

masculino e em contraponto o feminino é associado a características que reverberam a 

dominação, o feminino é tido como frágil, delicado, entre outras, o que queremos demonstrar 

aqui é que as relações de gênero estabelecidas historicamente pela cultura ocidental 

proporcionam a visualização da mulher como relegada ao ambiente doméstico, seja no 

cuidado com os filhos ou com o cuidado da casa. 

Assim como afirma Scott (1995, p. 87), acreditamos que “o desafio da nova pesquisa 

histórica consiste em fazer explodir essa noção de fixidez, em descobrir a natureza do debate 

ou da repressão que leva à aparência de uma permanência intemporal na repressão binária do 

gênero”, pois a partir dessa superação do modelo binário teríamos a possibilidade de não estar 

condicionados a um polo ou outro.  

Um dos meios pelos quais as relações de gênero são reformuladas é o 

empoderamento feminino, empoderamento aqui pode ser compreendido no sentido literal da 

palavra, ou seja, dar poder, tornar dotado possibilidades, neste campo o movimento feminista 

vem caminhando desde sua primeira onda, que ocorreu no início do século XX com a busca 

do sufrágio universal e direito à educação feminina (ZIRBEL, 2007), desde então, a busca 

pela emancipação das mulheres é tida como prioridade do movimento e suas discussões 

alcançaram outros espaços, espraiando-se para campo, além da cidade e gerando interlocuções 

com outros movimentos e atores. 

Assim, experiências das mais variadas vão surgindo ao longo da história, fruto de 

ações individuais ou coletivas na busca da emancipação das mulheres e da melhoria das 

condições de vida das mesmas, o grupo “As Margaridas” é um exemplo disso e em seguida 

realizaremos sua apresentação. 
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3. O grupo “As Margaridas” como iniciativa solidária e forma de rearranjo nas 

relações de gênero4 

 

O grupo “As Margaridas” é composto atualmente por oito mulheres, todas residentes 

no assentamento Oziel Pereira, localizado no município de Remígio – PB. O referido 

assentamento possui 19 anos de existência e foi conquistado graças a luta engendrada pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), destarte, todas as famílias residentes 

no referido assentamento possuem ligação com o MST.  

As Margaridas têm seu embrião gestado desde o ano de 2005 quando, a partir de 

reuniões propostas pelo MST, as mulheres da agrovila Cajá
5
 passam a se reunir para trocar 

experiências no que se refere a confecção de artesanatos, já com a orientação de alternativa 

para a geração de renda, no final do ano de 2009 o INCRA
6
 lança a proposta de crédito 

especifico para mulheres, o Apoio Mulher, que possuía como pré-requisito as mesmas 

formarem grupos para produção, assim algumas mulheres que se identificavam mais com a 

produção de gêneros alimentícios decidiram formar um grupo com esta finalidade e deixar o 

grupo de produção de artesanato.  

Infelizmente, apesar de os grupos terem sido formados, projetos elaborados e contas 

bancárias abertas, o recurso do crédito não foi efetivado, porém as mulheres já estavam 

mobilizadas em torno da proposta e dois anos depois decidem colocar a ideia à diante, mesmo 

sem o recurso que seria disponibilizado pelo INCRA, desta forma, as mulheres resolvem 

investir um valor de 50 reais cada uma para gerar o capital inicial e assim iniciam a produção 

de bolos. 

O nome “As Margaridas” faz referência à Margarida Maria Alves, sindicalista rural 

da cidade de Alagoa Grande - PB, assassinada à mando de coronéis da localidade por lutar por 

Reforma Agrária e direitos trabalhistas para agricultores/as, ainda hoje o nome de Margarida é 

ligado à luta campesina brasileira e o grupo toma emprestada a nomenclatura como forma de 

homenagem e também como forma de sinalizar as lutas individuais das mulheres que 

compõem o grupo. 

                                                           
4
 As informações evidenciadas nessa sessão são originárias de nossas pesquisas de campo, revisões 

bibliográficas, entrevistas com as integrantes do grupo, bem como vivência junto ao assentamento e ao grupo de 

mulheres. 
5
 O assentamento Oziel Pereira é geograficamente dividido em duas agrovilas, a do Cajá e a Lagoa do Jogo.  

6
 Instituto de Colonização e Reforma Agrária. 
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Ao perceber a mobilização do grupo a COOPTERA
7
, que assessorava o 

assentamento no período passa a auxiliar o grupo no que se refere às necessidades técnicas, 

sendo estas elaboração de projetos para concorrer a editais (PAA
8
,PNAE

9
, CONAB

10
) e 

também na adequação das instalações da cozinha, que elas nesse momento começam a 

estruturar, conforme as normas de adequação sanitária, outros parceiros também começam a 

se somar e cada um auxilia da maneira que lhe compete, atualmente as mulheres fornecem 

alimentos para o PAA e para o PNAE, além de realizarem a venda em feiras agroecológicas 

da cidade, até a atualidade as mulheres citam algumas entidades como parceiros do grupo. 

 

São nossos parceiros o MST, Sindicado Rural, Polo da Borborema, Governo 

do Estado, Prefeitura, COOPTERA e PROCASE e nós devemos a 

organização desse grupo, primeiramente as próprias mulheres e depois aos 

parceiros que nos incentivaram em todo o tempo e nos ajudam a nos 

capacitar. (ENTREVISTADA 1) 

 

A principal motivação das mulheres para levar a ideia do grupo a diante foi o mesmo 

se configurar como uma alternativa de geração de renda para as famílias, posto que a região 

em que o assentamento está localizado passa por períodos de estiagem e frente a eles a 

produção e venda de alimentos seria uma alternativa aos períodos não agricultáveis da terra, 

sem que fosse necessário a saída das mulheres e famílias do meio rural. Segundo Santana 

(2015, p. 30) “a experiência do grupo de mulheres se concretiza com o que ideologicamente a 

Economia Solidária se propõe, como sendo uma forma diferenciada de qualidade de vida e de 

consumo, a partir da integração e da solidariedade entre os cidadãos”. 

Quanto a organização interna do grupo, as mulheres se reúnem para realizar a 

confecção dos produtos e fazem escalonamento das responsáveis pelas vendas, o lucro obtido 

é dividido igualmente entre as integrantes, não existe diretoria, mas naturalmente surgiram 

lideranças no grupo, porém elas relatam que estas lideranças são apenas mulheres que 

possuem mais traquejo com a burocracia necessária em algumas vendas, mas não recebem 

nada mais em função disto, nem tampouco sentem-se ou são tratadas de maneira desigual, 

mediante tais fatos as próprias mulheres auto-identificam o grupo como uma iniciativa de 

economia solidária. 

                                                           
7
 Cooperativa de Trabalho e Prestação de Serviços Técnicos de Reforma Agrária da Paraíba. 

8
 Programa de Aquisição de alimentos. 

9
 Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

10
 Companhia Nacional de Abastecimento. 
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Nós procuramos fortalecer a divisão de trabalho e fortalecer a economia da 

região em particular no assentamento, pois buscamos comprar os produtos 

no mesmo isso quando nós mesmas não produzimos tais alimentos. 

(ENTREVISTADA 4) 

 

Devemos enfatizar ainda que, segundo Singer apud Chaves e Pinto (2007), “o conceito 

de economia solidária gira em torno da ideia de solidariedade em contraste com o 

individualismo competitivo”, desta maneira visualizamos que o grupo As Margaridas é este 

esforço de união ao invés da competição e, além disso,  

 

A cooperação, enquanto forma de integração social, na qual as pessoas se 

unem para alcançarem mesmo objetivo, é uma boa estratégia para legitimar 

social e legalmente aqueles que estão à margem da sociedade. (CHAVES e 

PINTO, p.61, 2007) 

 

No que compete ao grupo como uma forma de redefinir as relações de gênero 

podemos perceber que as mesmas passam a ocupar outro lugar do que aquele determinado 

pelas relações patriarcais, o trabalho das mulheres e a geração de renda no grupo faz com que 

as mesmas passem a tomar outro lugar, pois os rendimentos não são somente ajuda, mas (pelo 

menos durante algum tempo) tornam-se a renda principal da família, como cita a entrevistada 

1 

agora tem oportunidade de contribuir na renda família, os filhos e marido 

passa a ver de outra forma o seu trabalho, ela não é mas uma simples ajuda é 

parte da renda familiar. Isto é diferente. 

 

A partir do trabalho no grupo as mulheres também passam a participar de cursos e 

capacitações e estes não se referem apenas a produção de alimentos, assuntos dos mais 

diversos passam a fazer parte das discussões, algumas inclusive retornaram ao ambiente 

escolar posterior ao ingresso no grupo. Percebemos que a autonomia financeira abre um leque 

de oportunidades para as mulheres  

a arena principal de suas conquistas e lutas está na área da autonomia 

financeira, e nessa busca por liberdade, as mulheres aos poucos desenham 

e constroem uma sociedade aberta e capaz de entender que homens e 

mulheres são iguais. (SANTANA, 2015, p. 33-34) 
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Percebemos que o grupo “As Margaridas” tornou-se uma alternativa aos moldes 

tradicionais que reúne no mesmo espaço a geração de renda que abandona a competição e 

exploração do sistema capitalista e também proporciona as mulheres integrantes um novo 

modo de se colocar mediante as relações de gênero, uma forma autônoma e empoderada 

mediante a sociedade patriarcal e conservadora. 

 

Considerações finais 

 

No decorrer deste artigo, ilustramos sobre os conceitos de Economia Solidaria e 

relações de gênero, através da perspectiva de um grupo de mulheres camponesas, as quais 

empossadas do desejo de melhorar a sua qualidade de vida e de suas famílias, buscaram em 

seus cotidianos as experiências necessárias para colocar em prática uma forma de geração de 

renda a qual não as oprimisse nem as fizesse explorar ninguém.  

A ideia era garantir uma renda familiar, um meio em que elas fossem as donas do 

próprio negócio, e assim o seu trabalho não fosse mais visto como uma ¨ajuda financeira¨ em 

casa.  

 A forma a qual As Margaridas desenvolvem esta atividade é que deu ênfase a 

elaboração deste artigo, visto que todo conhecimento aqui demonstrado, surgiu de reuniões e 

palestras as quais elas participavam, muitas das vezes sem o apoio dos companheiros.  

Com base no conhecendo deste grupo, resolvemos registra suas experiências, como 

forma de compartilhar suas experiências para que outros grupos saibam que é possível colocar 

em pratica o que se apreende na teoria.  

Estas mulheres aprenderam a administrar de forma coletiva o trabalho e os lucros, 

elas afirmam que não foi uma tarefa fácil, mas que pouco a pouco as coisas foram se 

encaixando. 

Uma das coisas que ficou evidente durante a construção deste artigo é que a 

afinidade entre as pessoas que compõem o grupo é mais importante que o próprio recurso 

financeiro, embora o grupo tenha sido criado com o propósito de gerar renda o processo em 

que elas se engendraram, qual seja, a economia solidária propiciou que elas percebessem que 

maior que o recurso financeiro é o bem estar das integrantes do grupo, das famílias das 
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mesmas e até mesmo do/a consumidor/a dos produtos e por este motivo elas buscam sempre o 

melhor no que diz respeito a qualidade do produto e o valor deste. 

Enfim o lucro é visto como consequência de um trabalho realizado com 

responsabilidade e a rearticulação nas relações de gênero é garantida através das novas formas 

de exprimir o ser mulher que as integrantes do grupo tomam para si, o reconhecimento da 

família e da comunidade do trabalho efetuado também é um modo de valorização dos novos 

saberes e das novas articulações dessas mulheres.  
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