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RESUMO 

Este artigo visa compreender a dinâmica da organização popular no Conjunto Palmeira, bairro 

situado na periferia de Fortaleza, Ceará, que criou o Banco Palmas, um instrumento 

importante de finanças solidária que elenca outras formas de reproduzir a vida, baseado nos 

princípios e valores que norteiam a Economia Solidária.Desta maneira, através da história do 

Conjunto Palmeira, procura-se compreender a maneira que o movimento popular organizado 

influencia para a construção de um novo modelo de sociabilidade baseado na ética, 

solidariedade e cooperação mútua, elucidando ainda as contribuições que a organização 

comunitária traz para a implementação da cultura da coletividade, contrapondo-se a cultura 

instaurada pelo capitalismo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições da Educação Popular 

para a construção de um novo modelo de sociabilidade, embasados nos princípios da 

Socioeconomia Solidária, tomando como base a experiência do Conjunto Palmeira, bairro 

situado na periferia de Fortaleza, Ceará. 

A metodologia aplicada é de caráter empírico com base nas ações desenvolvidas pela 

Associação dos Moradores do Conjunto Palmeira/ Banco Palmas, sendo fruto do projeto de 

monografia em desenvolvimento cujo tema é Educação para a Economia Solidária, 

objetivando avaliar a proposta político-pedagógica dos cursos desenvolvidos pela entidade, 

com base em entrevistas semi-estruturadas, bem como a criação de grupos focais na 

comunidade. 

Desta forma, procura-se analisar os processos formativos e refletir sobre as 

contribuições que estes trazem para o empoderamento das pessoas e, conseqüentemente, para 

o desenvolvimento endógeno. 

Cabe analisar os espaços de participação comunitária, a proposta político-pedagógica 

dos cursos desenvolvidos pela instituição, vendo de que maneira contribuem para a 

implementação de uma cultura de solidariedade dentro da comunidade, fortalecendo a 

organização popular através do olhar crítico sobre as questões sociais que envolvem o bairro.  
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Para isto, faz-se necessário historiar todo o processo de organização comunitária, 

objetivando compreender de que maneira a organização popular contribuiu para a construção 

da Rede de Socioeconomia Solidária no Conjunto Palmeira, fazendo com que este se tornasse 

referência em Economia Solidária, pelo fato de ter associado à consciência crítica e 

organizativa, ao trabalho e a renda. 

A perspectiva do processo de formação é contribuir para a emancipação  das pessoas, 

tornando-as autônomas, autogestionárias e independentes, capazes de buscar alternativas que 

superem positivamente a miséria e a exclusão social, na medida em que são atendidas as 

dimensões sociais e individuais do ser humano. 

Desta maneira, é salutar compreender que o processo de construção da Socioeconomia 

Solidária é facilitado quando há uma organização comunitária que proporcione isto, uma vez 

que as relações construídas se dão de maneira diferenciada, baseada em valores que propicia a 

prática da coletividade. 

 

Deste modo, á luz da experiência do Conjunto Palmeira, torna-se possível 

compreender a relevância que a prática organizativa contribui para a construção de uma nova 

economia, na qual se orienta por relações humanas pautadas na ética e no respeito ao 

próximo. 

É importante esclarecer que para entender a atuação do Banco Palmas no Conjunto 

Palmeira, é indispensável conhecer as motivações que levaram uma Associação dos 

Moradores a criar um instrumento de finanças solidárias como alternativa de intervenção nas 

difíceis condições de sobrevivência da população e de enfrentamento  das contradições do 

capital, vivenciando mecanismos baseados na solidariedade, que contribuam efetivamente 

para a melhoria socioeconômica da comunidade. 

 Pode-se elencar como alternativas concretas: um sistema financeiro solidário baseado 

em moeda social, a educação para o consumo consciente, a execução de projetos como o 

Bairro Escola de Trabalho, Incubadora Feminina, Cursinho Comunitário, Academia de Moda 

e os espaços de participação política envolvendo todos os moradores da comunidade, 

fortalecendo a organização popular. Desta forma, podemos refletir que todas estas ferramentas 

combinadas com os princípios e valores da Socioeconomia Solidária resultam no 
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empoderamento da comunidade, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento 

endógeno.  

Ressalta-se que a avaliação da pesquisa de impacto e de imagem (UFC-2009) 

realizada no bairro contribui para a reflexão de que em todas as atividades desenvolvidas 

perpassam um processo educativo e de conscientização acerca do consumo local pautados na 

ética e na solidariedade, com autocontrole social, contrariando os tipos de relações 

construídas no capitalismo. 

Paulo Freire diz que nos distanciamos para então nos aproximar, porque assim instiga 

nossa curiosidade epistemológica, estimulando a constante reflexão sobre as ações que 

estamos desenvolvendo.  

Desta maneira é salutar que consigamos perceber e reconhecer a importância da 

organização comunitária para o desenvolvimento de um novo modelo de sociedade e uma 

nova lógica de desenvolvimento, pautadas na ética, no respeito e na cooperação mútua.  

Quando se toma como base uma comunidade que possui uma experiência de sucesso, 

pode-se refutar afirmando que isto não é nada, diante da complexidade dos problemas sociais. 

Mas é preciso reconhecer que pessoas estão em processo de conscientização e que certamente 

possibilitarão  contribuições para que outras pessoas também se conscientizem, realizando 

assim o papel multiplicador e transformador da educação. 

COMPRENDENDO O PROCESSO ORGANIZATIVO: A CONSTRUÇÃO DE UMA 

NOVA CONCEPÇÃO DE ECONOMIA 

 

Segundo os depoimentos de lideranças da comunidade, em 1973 chegaram os 

primeiros moradores do Conjunto Palmeira, oriundos de áreas consideradas nobre da cidade 

de Fortaleza, na qual foram ―jogados‖ pelo governo para uma região completamente 

desprovida de condições mínimas de sobrevivência, o que paulatinamente foi sendo 

estruturado como uma comunidade a partir da intensa participação política.   
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―Se organizar em algum movimento popular tornava-se muito difícil, 

porque nós éramos considerados comunistas e estávamos nos 

organizando no período da ditadura militar, apanhamos muito da 

polícia, mais isso não era capaz de segurar a indignação do povo‖  

(Marinete Brito da Silva – moradora do Conjunto Palmeira) 

 

Afirma-se em um banner localizado na sede da Associação dos Moradores do 

Conjunto Palmeira que ―Deus criou o mundo e nós construímos o Conjunto Palmeira‖, 

evidenciando todo o processo de organização e luta vivenciada pelos moradores, ressaltando 

que tudo que existe no bairro foi fruto de um intenso trabalho de lutas e mobilização popular, 

no qual refere-se desde a conquista por água encanada e esgoto até a criação de um banco 

comunitário, voltado para atender aos anseios  da população.  

―O motor da educação comunitária é a melhoria da qualidade de vida e não a 

resignação do estado de pobreza” (GADOTTI,2005: 16). Desta forma, isto não significa dizer 

ainda que a comunidade se responsabilizará pelas atividades que são dever do Estado, mas 

que procurará organizar a população para o exercício da cidadania. 

A partir do momento que a comunidade torna-se capaz de reivindicar, propor e debater 

seus principais problemas, ela está se educando para exercer a sua autonomia, construindo 

espaços de discussões e debates, superando positivamente a pobreza. 

Como Gramsci, pensamos que a educação vai além do ambiente escolar, uma vez que 

todos os processos contribuem significativamente para a formação da consciência e a 

produção da subjetividade, o qual nos leva a crer que a própria participação no movimento 

popular, contribuiu para conscientizar politicamente, tornando-os autônomos e protagonistas 

de ações inovadoras. 

 

A Economia Solidária está sendo construída nas brechas do capitalismo, e, por 

conseguinte, torna-se imprescindível o diálogo da Educação Popular com a economia 

solidária, uma vez que estão sendo incutidos valores diferenciados do sistema vigente. 

Portanto, há de se considerar o caráter libertador e emancipador deste projeto societário, que 
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vai além de apenas querer suavizar as relações construídas no âmbito do capital, mas a de 

proporcionar alternativas de inclusão social. 

Reflete-se que infelizmente muitos trabalhadores têm perdido o sentimento de 

pertencimento a uma determinada classe, dificultando a emancipação de fato das pessoas, a 

própria descrença encontrada no aspecto político, tem feito com que muitos permaneçam 

alheios as questões sociais, porque faz com que caia no conformismo, e finda por não 

encontrar alternativas de transformar aquilo que está sendo posto. “Quando o capital não 

mais consegue se expandir, quando não consegue mais integrar a massa da população e não 

consegue mais se desenvolver, a luta de classes também diminui e perde sua força como 

motor da história” (MARX APUD GADOTTI,2005:17)  

Estamos num processo extremamente complicado, que é o de se instaurar uma nova 

cultura depois de anos de dominação, daí a consolidação da Socioeconomia Solidária, no 

sentido de que ela está fortemente ligada à necessidade de formação cultural, tratando de uma 

mudança profunda de valores e princípios que orientam o comportamento humano. 

 Não basta apenas transformar as relações de poder se as pessoas não estão orientadas 

para a prática da solidariedade e da coletividade, por isso que torna-se necessário trabalhar as 

dimensões sociais e individuais do ser humano. 

Portanto, a educação dentro da perspectiva da economia solidária visa ir além das 

barreiras impostas pelo sistema, procurando fortalecer, contudo, os processos constituintes de 

outras formas de produzir a vida. 

Através da experiência do Conjunto Palmeira, podemos perceber que a criação do 

Banco Palmas é o resultado de uma intensa formação política a partir da Associação dos 

Moradores do Conjunto Palmeira, que se iniciou a partir do empoderamento dos moradores a 

lutarem por condições dignas de sobrevivência. 

Desta maneira, conquistou-se água encanada, energia elétrica, escolas, postos de 

saúde, transporte coletivo e a construção de um Plano de Desenvolvimento Comunitário 

Integrado, aglutinando dezenas de associações e grupos organizados do Conjunto Palmeira – 

UAGOCOMP, o que culminou na criação do Banco Palmas e todas as estratégias de finanças 

solidárias voltadas para o desenvolvimento local, criando uma metodologia própria de bancos 

comunitários. 
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A maior riqueza de um banco comunitário se dá por suas ações serem pautadas de 

acordo com os princípios da Socioeconomia Solidária, tendo como característica principal o 

fortalecimento das relações com os moradores, através das moedas sociais e serviços 

bancários, alia-se isso com os cursos que são empreendidos para a juventude do bairro, bem 

como os espaços de discussões e debates. 

“É a comunidade que elege ou ratifica a organização social que vai ser gestora do 

banco (MELO,2006:15). Desta maneira, garante-se que a gestão seja feita pela própria 

comunidade, reforçando a participação social e instigando o sentimento de pertencimento a 

uma comunidade. 

Reflete-se que o diferencial da organização comunitária na construção da 

Socioeconomia Solidária, se dá pelo fato de trabalhar uma cultura diferenciada do capital, 

instigando valores da coletividade, solidariedade e respeito mútuo, numa cultura na qual se 

prega o individualismo exacerbado como a única maneira de ―se dar bem na vida‖.  

 

Inspirados na cooperação e autogestão no trabalho e em todas as 

instâncias de produção da vida, o ponto de partida dos processos 

educativos/formativos é a ação solidária, compreendida como 

atividade humana que, contrapondo-se aos princípios da competição e 

do individualismo, orienta-se na horizontalidade das relações entre os 

seres humanos, independente de suas condições de gênero, etnia, 

religiosidade ou cor-de-pele.(TIRIBA – 2009 – pag.8 ) 

 

Destaca-se o caráter transformador da educação, quando pensada para além dos muros 

escolares, compreendendo que em todas as relações perpassa um processo educativo. Desta 

maneira, não podemos negar a contribuição da formação sociopolítica que desencadeou em 

conquistas significativas para o desenvolvimento local e autônomo do bairro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A relevância da Economia Solidária se evidencia no processo de superação do 

capitalismo, porque se propõem a trabalhar o desenvolvimento integral da pessoa humana e a 

resgatar os valores e princípios que cotidianamente são massacrados pelos valores do capital. 

 

Desta forma, cabe-nos refletir sobre o subsídio que a organização comunitária traz 

para a construção de um novo tipo de sociedade, uma vez que trabalha valores diferenciados 

do sistema vigente. 

Somente a partir disto, é que possamos de fato contribuir para a transformação da 

sociedade, uma vez que o desenvolvimento está acontecendo em consonância com a evolução 

integral do ser humano, pois não se pode pensar em desenvolvimento desintegrado da vida 

social. 

Conclui-se, portanto, que a maior luta da comunidade do Conjunto Palmeira não foi 

somente pelas necessidades básicas, mas sim pela libertação de consciência das pessoas, 

formando-as para serem autônomas e autogestionárias, capazes de buscar soluções para os 

seus principais problemas, sem perder o caráter reivindicatório de lutar pelas ações de 

responsabilidade do Estado. 
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INTRODUÇÃO 

Mesmo sendo considerado um tema de difícil discussão a sexualidade tem cada vez mais sido 

discutida por educadores que entendem o processo de ensino-aprendizagem como algo 

complexo que envolve aspectos cognitivos, afetivos, culturais, entre outros, fazendo-se 

necessária a compreensão do aluno em sua totalidade.  É pensado nesse sujeito completo que 

surge a necessidade de se incluir a sexualidade nos currículos escolares, pois esta acompanha 

os alunos desde o seu nascimento manifestando-se de diferentes formas e intensidades.  

A categoria sexualidade adentra a escola de maneira formal/sistemática apresentada como 

tema transversal por professores em aulas de ciências ou em projetos específicos e, até mesmo 

em momentos informais no namoro de dois alunos, na professora grávida, e tantos outros 

exemplos. A escola sempre se envolve com as questões da sexualidade dos alunos 

negligenciando, punindo, refletindo, a preocupação está em qualificar cada vez mais a 

intervenção dos profissionais da educação nesses aspectos. Embora seja um tema transversal 

proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) percebe-se pouco preparo docente 

para um trabalho eficiente, eficaz e prazeroso nessa área. 

SEXUALIDADE E DESENVOLVIMENTO BIOPSICOSOCIAL 

Para o bom desenvolvimento de qualquer trabalho na área da sexualidade é de fundamental 

importância refletir sobre a maneira que se deve conceber e compreender essa complexa 

temática que envolve fatores biológicos, psíquicos e sociais (culturais e históricos). 

Primeiramente vamos abordar a interface biológica: a sexualidade acompanha o ser humano 

desde o nascer, é claro que a maneira como essa se manifesta na infância é diferente da forma 

como ela ocorre na vida adulta. Freud (1996) pode ser considerado um dos primeiros teóricos 

a pensar dessa maneira, para ele o momento da amamentação satisfaz a libido (energia sexual) 

da criança, etapa por etapa a sexualidade infantil vai se desenvolvendo. Nesse artigo não se 

pretende validar toda a teoria freudiana, mas é necessário atentar ao fato incontestável de que 

a sexualidade acompanha o indivíduo durante toda a sua vida, por essa razão é necessário 

conceber o tema como algo natural. 

É justamente por desenvolver-se ao longo da vida do ser humano que a sexualidade é tão 

marcada por valores culturais e historicamente constituídos pelas sociedades. Cada grupo 

social de acordo com seu ideário cria seus valores e atitudes sobre a sexualidade. O fato social 

requer que se pense no tema como uma questão ampla, pois cada indivíduo de acordo com o 

grupo em que se insere terá comportamentos diferenciados, por esse motivo que podemos 

caracterizar o tema como ―polêmico‖. 

o que dá forma a sexualidade são as forças sociais, longe de ser a força mais natural da nossa 

vida, a sexualidade é de fato a mais suscetível às influencias culturais. Claro que este ponto de 

vista não pretende negar a importância da biologia, pois a fisiologia e a morfologia do 

organismo é que estabelecem, evidentemente as precondições da sensualidade humana. A 

biologia, no entanto, não cria os padrões da nossa vida sexual; simplesmente condiciona e 

limita aquilo que é possível. (HIGHWTWER, 1992, p. 15) 

O ajustamento que o indivíduo terá entre aquilo que ele pensa e aquilo que o seu grupo social 

impõe resultará na construção da identidade (psique) sexual da criança. Além da construção 

da identidade podemos abordar outro elemento a interface psíquica da sexualidade, pois esta 

se relaciona com a necessidade de prazer inerente ao ser humano. Dessa forma podemos 
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perceber a visão holística da sexualidade dada a indissociabilidade de suas dimensões 

biológicas, psíquicas e socioculturais. 

Cabe ainda sobre a concepção da temática diferenciarmos sexo de sexualidade, quando nos 

referimos ao primeiro, tratamos de uma abordagem puramente biológica que se caracteriza 

por questões anatômicas e fisiológicas do indivíduo ao passo que sexualidade envolve todos 

os fatores acima apresentados sendo compreendido de maneira biopsicossocial. 

POR QUE INCLUIR A SEXUALIDADE NA ESCOLA? 

Um dos primeiros fatores que justificam o trabalho da sexualidade no espaço escolar é o fato 

de esta ser intrínseca ao ser humano, nesse sentido, 

se a escola que se deseja deve ter uma visão integrada das experiências vividas pelos alunos, 

buscando desenvolver o prazer pelo conhecimento, é necessário que ela reconheça que 

desempenha um papel importante na educação para uma sexualidade ligada à vida, à saúde, 

ao prazer e ao bem-estar, que integra as diversas dimensões do ser humano. (PCN, 1997, 

p.114). 

Desta feita por ser inerente ao indivíduo a escola não deve incluir a temática sexualidade 

somente pelo advento a ―educação integral‖, pois a verdade é que esse elemento sempre 

deveria ter estado no contexto de ensino-apredizagem, o que a escola pretende fazer hoje já o 

faz com o atraso de décadas: ―As escolas que não proporcionam a educação sexual a seus 

alunos e alunas estão educando-os parcialmente.‖ (FURLANI, 2003, p. 67-68). 

Outro fator preponderante são as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST‘s) e a gravidez 

na adolescência, seus índices cada vez mais alarmantes apontam a necessidade de se realizar 

ações preventivas nas escolas, quando o aluno está informado ela pode relacionar-se 

sexualmente com segurança. Nessa justificativa para a inclusão da sexualidade na escola, o 

tema auxilia na execução de políticas públicas na área da saúde pública, pois oferecer 

atendimento aos portadores de DST‘s não irão reduzir as taxas de infecção, mas as ações 

preventivas da escola poderão reverter esses índices.  

O trabalho da sexualidade pode também trazer benefícios cognitivos dos alunos, as dúvidas e 

tensões levadas pelos alunos à escola podem interferir no processo de aprendizagem, afinal 

qual menina insegura em relação à primeira relação sexual consegue participar atentamente a 

uma aula? Quando a escola propõe espaços de discussões das temáticas os alunos ―aliviados‖ 

tendem a se concentrar mais nas aulas. 

Numa terminologia bem freudiana, a libido, a energia que origina a curiosidade sexual vai se 

diferenciar e se transformar no desejo de saber, o que resulta no prazer de adquirir 

conhecimento, o que pode ser expresso, através do intenso questionamento realizado pelos 

jovens. (SOUSA FILHO, 2004, p. 51). 

  As mídias comunicativas em geral têm apresentado cada vez mais uma programação erótica, 

são novelas, programas que abordam temas da sexualidade, e as propagandas que no intuito 

de aumentar as vendas dos produtos exploram aspectos sensuais, um claro exemplo são os 

comerciais de cerveja, ainda há a influências de campanhas que pretendem diminuir as DST‘s, 

todos esses informes impactam na construção da sexualidade infanto-juvenil.  

Se não houver uma ação crítica, ao invés de informação as mídias contribuirão para a 

―deformação‖ da sociedade, longe de estender esse artigo à ótica religiosa ou puritana, esta 

sociedade vive uma supervalorização e banalização do sexo, é necessário orientar para que a 

sexualidade ocupe seu lugar com naturalidade, enquanto componente da vida humana e não 

como tem se estabelecido, em caráter de mercantilização do corpo.   

A ORIENTAÇÃO SEXUAL 

O termo Orientação Sexual, pode ser entender este como um processo formal e sistematizado 

de reflexão e ação que busca responder anseios e estímulos próprios dos alunos acerca de sua 

sexualidade.  


