




MINAS FAZ CIÊNCIA
Diretora de redação: Vanessa Fagundes  
Editor-chefe: Maurício Guilherme Silva Jr.
Redação: Alessandra Ribeiro, Camila Alves 
Mantovani, Diogo Brito, Marina Mendes, Maurício 
Guilherme Silva Jr., Roberta Nunes, Tatiana Pires 
Nepomuceno, Thiago Malta,Vanessa Fagundes, 
Verônica Soares e Vivian Teixeira
Diagramação: Fazenda Comunicação
Revisão: Sílvia Brina
Direção de arte: Felipe Bueno
Editoração: Unika Editora, Fatine Oliveira
Montagem e impressão: Rona Editora
Tiragem: 25.000 exemplares
Capa:  Fatine Oliveira

Redação - Av. José Cândido da Silveira, 1500, 
Bairro Horto - CEP 31.035-536
Belo Horizonte - MG - Brasil
Telefone: +55 (31) 3280-2105
Fax: +55 (31) 3227-3864
E-mail: revista@fapemig.br
Site: http://revista.fapemig.br

 

 
Blog: http://blog.fapemig.br
Facebook: http://www.facebook.com/minasfazciencia
Twitter: @minasfazciencia

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS
Governador: Fernando Pimentel

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E ENSINO SUPERIOR
Secretário: Miguel Corrêa Jr.

Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais

Presidente: Evaldo Ferreira Vilela
Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação: 
Paulo Sérgio Lacerda Beirão
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças: 
Alexsander da Silva Rocha

Conselho Curador
Presidente: João Francisco de Abreu 
Membros: Alexandre Christófaro Silva, Esther 
Margarida Alves Ferreira Bastos, Flávio Antônio dos 
Santos, Júnia Guimarães Mourão, Marcelo Henrique 
dos Santos, Michele Abreu Arroyou, Ricardo Vinhas 
Corrêa da Silva, Roberto do Nascimento Rodrigues, 
Sérgio Costa Oliveira, Valentino Rizzioli, Virmondes 
Rodrigues Júnior

Para receber gratuitamente a revista MINAS FAZ 
CIÊNCIA, envie seus dados (nome, profissão, 
instituição/empresa, endereço completo, telefone, fax 
e e-mail) para o e-mail: revista@fapemig.br ou para 
o seguinte endereço: FAPEMIG / Revista MINAS FAZ 
CIÊNCIA - Av. José Cândido da Silveira, 1500, Bairro 
Horto - Belo Horizonte/MG - Brasil - CEP 31.035-536

A
O

 L
E

IT
O

R

E
X

P
E

D
IE

N
T

E

Divulgado em 2015, o relatório The State of Food Insecurity in the World (ou Esta-

do da Insegurança Alimentar no Mundo), publicado pela Organização das Nações Uni-

das (ONU) apontou que existem no mundo cerca de 800 milhões de pessoas cronica-

mente desnutridas. Esse número, na verdade, foi comemorado: são quase 216 milhões 

de pessoas a menos que no período de 1990 a 1992. Os avanços são mais evidentes 

nas nações em desenvolvimento. Mesmo considerando o aumento populacional, dos 

129 países monitorados, 72 (mais da metade) conseguiram diminuir pela metade o 

número de pessoas que passam fome.

Como destaca o relatório, contribuíram para isso condições políticas estáveis, 

crescimento econômico e políticas de proteção social dirigidas a grupos populacionais 

vulneráveis. Mas é importante citar, também, o papel da ciência, tecnologia e inovação. 

A discussão sobre a fome no mundo não pode excluir o debate sobre tecnologias e mé-

todos adequados para uma produção agrícola sustentável, qualidade e valor nutricional 

dos alimentos ou mesmo uso de agrotóxicos e consumo de transgênicos. Questões 

como essas são trabalhadas por vários grupos de pesquisadores brasileiros.

Esse cenário é descrito pela jornalista Alessandra Ribeiro na reportagem de capa. 

Especialistas de diferentes formações e instituições falam sobre os principais projetos, 

as conquistas recentes e a importância da ciência para combater a fome no mundo. 

Importância essa que é destaca pelos leitores na sessão Ciência Aberta – confira na 

página 5 as melhores respostas para a pergunta proposta: a ciência pode acabar com a 

pobreza e a fome no mundo? 

Nosso entrevistado desta edição é o professor Jessé Souza, presidente do Insti-

tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Com um livro recém-lançado, ele esteve 

em evidência na mídia pelas opiniões fortes. A conversa, conduzida pela jornalista 

Vivian Teixeira, passa por temas como o papel das ciências sociais e o problemático 

“complexo de vira-lata” do povo brasileiro. Instigante, a entrevista também é atual, 

considerando-se o momento político que o Brasil vive.

Em outra reportagem, o foco é um novo método de monitoramento da qualidade 

do ar a partir de técnicas nucleares. Desenvolvido por equipe do Centro de Desenvol-

vimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), o trabalho permitiu identificar a composição 

da poeira atmosférica em vários pontos da capital mineira, fornecendo dados para sub-

sidiar ações do poder público de melhoria da qualidade do ar. Como os equipamentos 

foram instalados principalmente em escolas, o projeto também buscou divulgar a ciên-

cia entre os alunos e desmistificar a ideia de que técnicas nucleares envolvam sempre 

perigo.

Continue a leitura e conheça ouras pesquisas em diferentes áreas do conheci-

mento. Essa é apenas uma pequena amostra do que é desenvolvido em Minas e de 

como a ciência, tecnologia e inovação (CT&I) podem ajudar no desenvolvimento so-

cial e econômico. A FAPEMIG, que sempre está presente quando o assunto é CT&I, 

comemora 30 anos em 2016. Nos próximos meses, várias atividades serão realizadas 

como objetivo de divulgar esses projetos e grupos de pesquisa, promovendo a troca de 

conhecimentos e o debate com a sociedade. Aguarde e participe! 

Vanessa Fagundes

Diretora de redação
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Camila Alves Mantovani

A força da 
coletividade

Pesquisa investiga arranjos contemporâneos 
abarcados pela chamada Economia Solidária



MINAS FAZ CIÊNCIA • DEZ 2015/JAN/FEV 2016   21

Estabelecer relações econômicas 

mais sustentáveis – não apenas com o 

meio ambiente, mas, principalmente, en-

tre os atores envolvidos na produção e na 

comercialização de produtos, bens e servi-

ços – é um dos grandes desafios do sécu-

lo XXI. Os dados acerca da intensificação 

da desigualdade social e da concentração 

de riqueza, no Brasil e em outros países, 

apontam para a necessidade de investir em 

formas alternativas para geração de renda e 

minimização da pobreza. 

Dentre os possíveis caminhos a serem 

traçados, há aquele apontado pelos estu-

dos em Economia Solidária, que, de modo 

geral, prega a promoção do equilíbrio de 

forças entre trabalhadores, detentores dos 

meios de produção e indivíduos ligados ao 

comércio de produtos e serviços. Coorde-

nado pela professora Geisa Daise Gumiero 

Cleps, da Universidade Federal de Uberlân-

dia (UFU), e desenvolvido com auxílio da 

FAPEMIG, o projeto “O lugar e as formas 

de comercialização de produtos e serviços 

solidários em Minas Gerais” é uma das ini-

ciativas que busca identificar e compreender 

novos arranjos socioeconômicos. 

“Economia Solidária consiste em 

um processo baseado nos princípios de 

cooperação e de trabalho coletivo, diferen-

ciando-se do sistema capitalista vigente, 

por considerar e valorizar o trabalhador, 

sua experiência e força de trabalho, na so-

lidariedade e no desenvolvimento de uma 

fonte de renda”, destaca Geisa Gumiero, 

ao ressaltar que a temática tem sido vista 

como alternativa às demandas da popula-

ção excluída do mercado formal. “Valori-

zam-se, afinal, as experiências de trabalho 

coletivo e autogestionário no combate à 

fome, à miséria e ao desemprego”, explica.

Para a pesquisadora, há, hoje, um 

conjunto de fatores que acaba por impul-

sionar a busca por estruturas associativas 

e de autogestão, tendo em vista a neces-

sidade de efetivar alternativas à escassez 

de postos de trabalhos e geração de renda. 

Diante do cenário de privatizações, rees-

truturação de setores públicos e privados, 

falência de empresas e internacionalização 

da economia, é cada vez mais comum, 

nos mais diversos setores, a presença de 

organizações geridas pelos próprios tra-

balhadores. “Exemplos disso são as coo-

perativas de crédito, habitação, educação, 

seguros, consumo e outros. Por meio des-

sas alternativas, os trabalhadores almejam 

emprego, renda e relações que enfoquem 

qualidade de emprego e de vida. Eles se 

organizam na busca do negócio próprio 

ou atuam como autônomos e profissionais 

liberais”, analisa.

Geisa destaca que, nos últimos anos, 

realizaram-se muitos estudos sobre o tema. 

A maioria das análises, no entanto, apre-

sentou viés econômico. De outro modo, a 

pesquisadora buscou investigar a dinâmica 

da Economia Solidária, em Minas Gerais, 

sob o olhar da Geografia. Geisa Gumiero 

debruçou-se, pois, sobre o lugar e suas 

especificidades (econômicas, sociais, am-

bientais, culturais e históricas), para avaliar 

a relação das variáveis com o potencial de 

desenvolvimento das práticas econômi-

cas solidárias. A partir daí, desenhou-se o 

objetivo principal do estudo: identificar as 

formas de troca dos produtos gerados e os 

lugares onde ocorriam no Estado. 

Comércio ou subsistência?
Na visão da pesquisadora, para que 

um empreendimento se caracterize como 

prática de economia solidária, é preciso 

que certas características estejam presen-

tes na iniciativa. Trata-se de fatores como 

trabalho coletivo (suprafamiliar), traduzido 

em associações, cooperativas ou grupos 

informais, solidariedade (resultados coleti-

vamente divididos), autogestão (membros 

a gerir o empreendimento e a indicar líde-

res) e geração de uma atividade econômica 

– com garantia de que as necessidades bá-

sicas dos envolvidos sejam atendidas por 

meio de renda ou de boas condições para 

sobrevivência (autoconsumo).

Discernir tais características, contu-

do, não é tarefa simples. Segundo Geisa, 

durante a identificação de um Empreendi-

mento Economicamente Solidário (EES), 

há o risco de catalogação de empreendi-

mentos tradicionais como experiências de 

socioeconomia solidária. 

Sendo assim, numa primeira fase do 

projeto, iniciada em 2007, realizaram-se 

pesquisas em fontes oficiais, para permitir 

a amostragem sobre os empreendimentos 
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em economia solidária (EES) no Brasil. 

Segundo a pesquisadora, foram consulta-

dos os sites do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), do Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária (FBES), da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (Senaes), 

do Sistema de Informações em Economia 

Solidária (Sies), da Empresa de Assistên-

cia Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Minas Gerais (Emater/MG), da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-

brapa), do Instituto Nacional de Reforma 

Agrária (Incra), do Ministério de Desenvol-

vimento Agrário (MDA) e da Rede de Co-

mercialização Solidária do Grupo Cáritas. 

Após tal pesquisa, buscou-se refinar 

a coleta, a partir do “sistema farejador” 

disponibilizado pelo FBES, o que per-

mitiu categorizar as informações obtidas 

por mesorregiões do estado e município. 

Em seguida, os dados foram organizados 

e analisados, para, então, começar o tra-

balho de campo nos empreendimentos 

selecionados. Segundo Geisa, a pesqui-

sa de campo mostrou-se extremamente 

importante, pois, com as entrevistas, foi 

possível identificar os produtos, as formas 

de comercialização e os lugares onde estas 

práticas se desenvolviam. 

“A partir daí, foi possível mapear as 

redes formadas pelos empreendimentos 

solidários existentes em Minas Gerais, 

bem como a sua cadeia produtiva, o 

que possibilitou mensurar a importância 

dessas redes para a sobrevivência de um 

grande número de pessoas que, por meio 

de associações, de cooperativas e de 

trabalho coletivo, conseguiam extrair da 

agricultura e do artesanato o sustento de 

várias famílias”, explica.

No decorrer do trabalho, percebeu-se 

que muitos empreendimentos, em Minas 

Gerais, não possuíam documentação que 

os legalizasse, sendo caracterizados, 

portanto, como grupos informais. No to-

tal, apenas 40% possuíam Cadastro Na-

cional. Além disso, o estudo identificou, 

como principais atividades de atuação, as 

produções de gêneros alimentícios, têxteis 

e artesanais. Também se destacaram o uso 

coletivo de infraestrutura e de equipamen-

tos e a aquisição de matérias-primas e 

insumos. 

Sobre a prestação de serviços, cata-

logaram-se 260 EES, a exemplo das lavan-

derias comunitárias. No entanto, conforme 

ressalta a pesquisadora, o comércio se 

configura como principal destino da pro-

dução dos empreendimentos de economia 

solidária. “Em 73,8% dos EES, a comer-

cialização dos produtos ou serviços é o 

objetivo final. Apenas em 3% deles, toda 

a produção volta-se ao autoconsumo dos 

sócios”, esclarece.

Nesse aspecto, as conexões estabe-

lecidas desempenhavam papel fundamen-

tal para o sucesso dos EES. Isso porque, 

ao gerar associações e cooperativas, os 

empreendimentos potencializavam sua 

ação, de modo a permitir que várias famí-

lias garantissem o sustento.

No que concerne aos processos de 

gestão dos empreendimentos, observou-se 

que, em alguns deles, não há participação 

dos sócios na tomada de decisões, fato 

que os descaracteriza como EES. “Outro 

problema refere-se ao fato de que, em 182 

EES, os resultados das atividades econô-

micas não foram suficientes, nem mesmo, 

para o pagamento das despesas do próprio 

empreendimento. Ou seja, os sócios não 

encontravam uma fonte de renda, o que 

também não atende a um dos objetivos 

principais da Economia Solidária”, reflete. 

geração de renda
Assim como ocorre em todo o País, 

a principal motivação em Minas Gerais 

para a criação de uma EES diz respeito ao 
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combate ao desemprego ou à geração e 

complementação de renda. “Desse modo, 

confirmou-se o papel da socioeconomia 

solidária como fonte alternativa de geração 

de trabalho e renda para os socialmente 

excluídos, cumprindo, assim, seus propó-

sitos básicos”, frisa Geisa Gumiero. 

Com relação à distribuição geográ-

fica das iniciativas no Estado, a pesquisa 

mostrou que, embora existam experiências 

exclusivas de Economia Solidária em áreas 

rurais (31,8% dos EES), a maioria está nas 

cidades (56,4% dos EES) ou necessita dos 

centros urbanos em alguma de suas fases 

de produção e/ou comercialização. 

Após a pesquisa, finalizada em 2011, 

Geisa deu seguimento aos estudos em Eco-

nomia Solidária no Estado, para analisar as 

especificidades dos empreendimentos em 

relação à organização das atividades em 

si e às interações estabelecidas com seus 

lugares-sede, que, por vezes, constituíam 

novas territorialidades. 

Tais relações põem em destaque, por 

exemplo, questões vinculadas ao consumo 

e às demandas de sustentabilidade. Dentre 

os projetos hoje em atividade, destaque para 

“Comércio e consumo solidário na Mesor-

região Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba: 

PARTICIPAÇÃO DA FAPEMIG
PROJETO: O lugar e as formas de co-

mercialização de produtos e serviços 

solidários em Minas Gerais

COORDEnADORA: Geisa Daise Gumie-

ro Cleps

InSTITuIÇÃO: Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU)

CHAMADA: Programa Primeiros 

Projetos

VALOR: 19.472,96

processos, formas e novas territorialidades” 

e “As redes de comércio solidário em Minas 

Gerais: processos, formas e novas territoria-

lidades”, ambos apoiados pela FAPEMIG e 

outras agências de financiamento. 

Na opinião de Geisa Gumiero, o mais 

importante tem sido identificar e avaliar os 

pontos positivos e negativos das iniciati-

vas, de modo a estabelecer diretrizes que 

ajudem a fortalecê-las. “A Economia So-

lidária tem sido uma das alternativas para 

minimizar a crise do trabalho e da fome no 

mundo capitalista. Ressalta-se, porém, que 

ela não se constitui como modelo revolu-

cionário, capaz de mudar ou subordinar o 

sistema atual, mas como projeto apto a es-

truturar uma alternativa econômica, social, 

política e, também, cultural”, completa. 


