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RESUMO 
 
Empreendimentos econômicos solidários compõem o setor 
informal, experimentam expansão em Pernambuco com taxas 
de desemprego persistentes. O artigo avalia impactos 
ideológicos e políticos do trabalho realizado naquelas unidades 
econômicas na consciência e prática politica dos produtores 
associados, no estado. Impacto constitui mudança, acréscimo 
nas dimensões subjetivas provocadas pela vivência de trabalho 
organizado distinto do trabalho assalariado. O trabalho molda a 
visão de mundo e pode levar à ação política para além do 
imediato. Os resultados sinalizam visões de mundo 
heterogêneas e limitadas à luta por direitos, e por condições de 
existência. A participação empodera, politiza e potencializa 
consciência de si.  
 
Palavras chave: Avaliação. Impactos. Ideologia. Politica. 
Empreendimentos Solidários.  
 
ABSTRACT 
 
Solidarity economic enterprises make up the informal sector, 
experience expansion in Pernambuco with persistent 
unemployment rates . The article evaluates ideological and 
political impacts of the work done in those economic units in 
consciousness and practice policy on member producers in the 
state. Impact is change, increase in subjective dimensions 
caused by different organized work experience of wage labor. 
The work shapes the world view and can lead to political action 
beyond the immediate. The results indicate visions of 
heterogeneous world and limited to fighting for rights, and living 
conditions. Participation empowers, politicizes and enhances 
self-awareness . 
 
Keywords: Evaluation. Impacts. Ideology. Politics. Solidarity 
Ventures. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em tese, empreendimentos classificados como solidários se propõem a romper com 

as relações de produção capitalistas e instaurar no seu seio uma nova lógica e forma social de 

pensar, produzir, distribuir, poupar e investir. O argumento, em geral, é o de que os princípios que 

organizam as relações de trabalho, gestão, poder, propriedade e financiamento dos meios de 

produção, na sociedade de capitalismo tardio, como é o caso da brasileira, e pernambucana em 

particular, constituem as razões da pobreza e da desigualdade sócio-econômica da classe 

trabalhadora. Como de fato o são. Mas tais pressupostos ensejam pelo menos uma conclusão: a 

de que aqueles princípios devem ser substituídos por outros, por outras relações de trabalho, e 

que são em tese defendidos pela economia solidária, a saber: cooperação social, auto-gestão, 

controle e tomada de decisão pelo coletivo dos empreendedores, propriedade social dos meios 

de produção, solidariedade social, dentre outros. Se esses princípios orientam a organização da 

produção como condições materiais da existência social dos trabalhadores associados, é de se 

esperar que mudanças na ideologia e na ação política compareçam e aconteçam como seus 

impactos mais imediatos e careçam ou suscitem avaliação e seu conhecimento para orientação 

das políticas públicas voltadas para o trabalho.  

A proposta da pesquisa em desenvolvimento é avaliar os impactos ideológicos e 

políticos dos empreendimentos econômicos solidários na realidade social dos produtores 

associados, ou seja: avaliar as mudanças nas suas ideologias e práticas econômicas e políticas. 

O presente artigo apresenta os resultados parciais dessa pesquisa avaliativa realizada no estado 

de Pernambuco. 

Experiências de trabalho coletivo sob diferentes formas de organização (cooperativas, 

associações, grupos de produção artesanal, dentre outras.) e oriundas da sociedade civil ou 

mesmo incentivadas pela intervenção pública vem se constituindo alternativa naquela direção 

para garantir meios de sobrevivência aos excluídos ou incluídos precários dos processos de 

trabalho (desemprego, desocupação, trabalho sem proteção social) nas duas últimas décadas nos 

vários estados brasileiros, e em Pernambuco, em particular, estado que afixa indicadores 

preocupantes de pobreza5, desemprego6 e desocupação7, e sempre acima das médias brasileiras.  

Os estudos, em geral, discutem não apenas o caráter alternativo das experiências 

coletivistas, ou o potencial reorganizador do trabalho, mas até seus potenciais de mudança 

realizando a avaliação de seus impactos operados nos âmbitos social e econômico. O foco da 
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presente pesquisa questiona e apresenta nesse artigo os seus impactos ideológicos e a ação 

política dos produtores associados. Preocupa-nos, em particular, conhecer a visão de mundo, ou 

seja: as ideias e os valores como constituintes da ideologia, e as ações políticas moldadas pela 

base produtiva associativa e pelas relações de produção dos empreendimentos econômicos 

solidários enquanto impactos subjetivos, ou da mudança qualitativa na práxis individual e coletiva 

dos produtores pernambucanos.  

É de se registrar que a expansão de empreendimentos econômicos solidários 

acontece num contexto social, econômico e político revelador de crises da economia e do padrão 

de bem estar fruto de decisões políticas que vêm afetando negativamente as condições de vida da 

população pernambucana. Em pesquisa anterior verificamos que as atividades produtivas 

acompanham e incrementa a economia local com frágil repercussão no bem estar material geral; 

trabalham forte com as organizações populares e movimentos sociais, mas parece que restrita ou 

sob a ideologia da ajuda e do serviço; os sindicatos, que são modalidades de organização política 

tradicional, funcionam muito mais como canal intermediário do processo de adesão, mais próximo 

de “cooptação” política dos empreendimentos solidários. A avaliação da mudança subjetiva que 

pode ser operada pelos empreendimentos econômicos solidários na percepção e ação política 

dos trabalhadores pernambucanos articulando o econômico ao ideológico e político é o intuito 

desse artigo.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Avaliação e suas modalidades 

A necessidade humana em compreender, explicar, julgar e transformar o real, 

direciona o pensamento à prática de julgamentos de valor. Nesse sentido, a avaliação, levando 

em consideração essas características do comportamento do homem, pode ser compreendida 

como um importante instrumento para o desenvolvimento do conhecimento humano, de modo 

que: o desenvolvimento da pesquisa avaliativa vem indicar não apenas a importância da avaliação 

como modo de julgar processos ou ações, mas traz consigo a apreensão de que a avaliação é 

produção de conhecimento. (BARREIRA, 2000, p.17). 

A pesquisa avaliativa se desenvolveu no âmbito do método científico como forma de 

compreender e “fiscalizar” as maneiras pelas quais os problemas sociais são tratados. Tem raízes 

no século XVII, entretanto, apenas recentemente ganha um espaço maior devido ao 

aperfeiçoamento dos métodos avaliativos com o desenvolvimento dos métodos científicos. No 

século XX ocorre uma evolução da avaliação consequente da evolução da estrutura política, 

econômica e social, e adentra o século XXI consolidada como estratégica e exigência para a 

gestão e políticas públicas. Ao publicizar os resultados obtidos, a avaliação auxilia o debate 



 

 

                  

democrático na medida em que clarifica as escolhas públicas, proporcionando à sociedade um 

maior controle do bem público contribuindo para o processo de democratização.  

Na busca pelo aperfeiçoamento das ações implementadas, buscam-se novas formas 

alternativas de avaliação a fim de superar os limites do modelo tradicional, o qual se preocupa 

muito mais com a rentabilidade econômica dos programas sociais e menos com a qualidade do 

processo de avaliação enquanto direito do cidadão. 

A avaliação de políticas sociais coloca-se como uma exigência político-democrática 

para que se dê suporte a uma melhor distribuição da riqueza social, e embora esta seja de 

responsabilidade do Estado, os problemas identificados na avaliação de políticas sociais estão 

localizados na relação Estado/Sociedade, relação público/privado, de modo que os problemas 

encontrados devam ser resolvidos com a participação da sociedade civil, e não somente pela via 

do Estado. 

No Brasil, após sua legitimação, a avaliação de políticas e programas sociais se 

expande porque passa a ser exigência dos financiamentos provenientes de organismos 

internacionais. Entretanto, ainda muito restrita e desenvolvida apenas como controle de gastos, 

em lugar de realimentar os programas em desenvolvimento, necessitando ser encarada como 

instrumento eficaz para controle social das políticas sociais enquanto geradoras de impacto visível 

e mensurável, modificando as condições de vida de um grupo ou população. 

A avaliação tem uma perspectiva política que deve ser resgatada no sentido de 

contribuir para garantir a efetivação e universalização dos direitos de cidadania, mas essa 

contribuição só se realiza quando os resultados por ela produzidos servem para instrumentalizar a 

população nessa luta por cidadania e sua superação. Neste sentido define-se claramente o lugar 

do setor econômico e social. Ultrapassa-se o caráter econômico e técnico da avaliação fundado 

no modelo funcionalista ou racionalista clássico, sem negar a importância da dimensão técnica da 

avaliação de políticas sociais. 

Não há avaliação neutra de políticas públicas. É importante o questionamento a 

respeito do potencial da avaliação como instrumento para tornar visível a intensidade das 

demandas no campo das políticas sociais em nossa sociedade. Também desempenha o 

importante papel de controlar ações de interesse público. Há aspectos políticos envolvidos na 

avaliação, pois, as políticas sociais são resultantes de um compromisso político. 

A avaliação focada no impacto busca saber quais os impactos diretos ou indiretos do 

programa, não somente sobre os participantes, mas também na comunidade e nos sistemas 

maiores. Se destina ao julgamento dos procedimentos e dos resultados obtidos, tendo em vista 

indicar as mudanças necessárias nos planos e na sua execução. Independente da natureza do 

impacto, sua aferição requer que seja comparado aos aspectos quantitativos, ideológicos e 

qualitativos da população entre o antes, no processo, e o depois da ação ou experiência realizada.  



 

 

                  

No caso dos empreendimentos econômicos solidários serão buscados os acréscimos 

na percepção que os empreendedores possuem do próprio negócio e na qualidade da mudança 

em sua visão e prática associativa, política. 

 

2.2. Sobre ideologia 

É comum nas ciências sociais e áreas afins o uso do termo “ideologia”, criado pelo 

filósofo francês Antoine Louis Claude Destutt de Tracy e entendida como o estudo científico das 

idéias. Entretanto, com o tempo, o termo passa a ser empregado com novos significados até 

chegar à compreensão que temos nos dias atuais. 

A partir da fundação da sociologia, pensadores como Augusto Comte e Durkheim vão 

dividir opiniões com relação ao emprego e significado do termo em questão. Comte vai 

compartilhar das ideias de Destutt de Tracy, fundamentando a ideologia como uma atividade 

filosófico-científica que estuda a formação das ideias a partir da observação do homem no seu 

convívio social. Já Durkheim, expõe o seu pensamento distintamente, entendendo as ideias 

imbricadas aos valores individuais e, portanto, a ideologia, não seria relevante para a 

compreensão da realidade. O mesmo afirma que os fatos sociais, enquanto manifestações 

externas estão acima das mentes de cada sujeito. Seria, então, para ele, a ideologia uma 

categoria negativa porque não nasce da ciência, e por isso seria imprópria para o estudo da 

realidade social. 

Por sua vez, Karl Marx, com a sua obra “A ideologia Alemã”, supera os entendimentos 

anteriores de ideologia e critica duramente alguns filósofos e ideólogos alemães no sentido de 

mostrar que não havia neutralidade nas ideias e doutrinas que os mesmos produziam, estando 

impregnadas pelo ideário proveniente das condições sociais da Alemanha naquela época. Para 

Marx, a produção das ideias não poderia ser desvinculada das condições sócio históricas nas 

quais elas surgem.Tendo por base o materialismo histórico procurou mostrar que a ideologia é 

determinada pelas relações de dominação entre as classes sociais, distinguindo, portanto, alguns 

tipos de ideologias, quais sejam: a política (classes), a jurídica, a econômica e a filosófica. 

Segundo ele, quando se trata da ideologia burguesa, as ideias e representações sociais 

predominantes na sociedade capitalista são produtos da dominação de uma classe social sobre a 

outra. Neste sentido a classe dominante, a burguesa, trabalha no intuito de tornar natural a 

exploração que ela mesma constituiu, fazendo com que a classe trabalhadora, admita as 

diferenças econômicas e sociais como próprias à existência humana. 

Marx e Engels mostram que as relações dos indivíduos com sua classe é uma relação 

alienada. Ou seja, esta aparece para eles como uma relação de algo já dado e que os determina a 

ser, agir e pensar de uma forma fixa e determinada. Quando se dá justamente o contrário. Ela é 

na verdade resultante da ação deles. (CHAUÍ, 1980: 26-27).Vemos, portanto, uma relação intima 



 

 

                  

entre os termos ideologia e alienação. A partir do momento em que a relação dos indivíduos com 

sua classe são de submissão das condições de vida e de trabalho pré-fixadas, essa submissão 

faz com que cada indivíduo não possa se reconhecer como fazedor de sua própria classe. 

A ideologia burguesa, através dos seus intelectuais, produz ideias que confirmam essa 

alienação, fazendo com que os homens acreditem que são desiguais por natureza e por talentos, 

ou por desejo próprio, isto é, os que trabalham honestamente enriquecem e os que são 

preguiçosos empobrecem. Ou ainda faz com que creiam que a vida social lhe dará iguais 

oportunidades de melhorar e que são iguais perante a lei e o Estado, escondendo que ambos 

foram feitos pelos dominantes. (CHAUÍ, 1980: 30-31). Este é um aspecto importante trazido por 

Chauí, o de que a ideologia é o processo pelo qual as ideias da classe dominante se tornam 

ideias de todas as classes sociais, e se tornam ideias dominantes. Ela resulta da prática social, 

nasce da atividade social dos homens no momento em que estes representam para si mesmos 

essa atividade, e geralmente isto acontece de forma invertida. 

 

2.3. Impactos Ideológicos dos empreendimentos solidários em Pernambuco 

Apesar de compreender que ideologia e política guardam estreita relação entre si, 

fazem parte de dimensões da vida social, ambas as esferas serão tratadas distintamente para 

permitir explorar melhor o conteúdo dos depoimentos sobre as ideias que os trabalhadores 

absorvem com e do trabalho realizado nos empreendimentos solidários de Pernambuco, e em 

seguida tratar das ações políticas que lhes correspondem. 

Toda ação é sócio-política e tem por fundamento uma concepção de mundo ou 

ideologia, conjunto de crenças, valores e ideais que se expressam em todas as esferas da vida 

social, principalmente na esfera da produção dos meios de existência. Mas o campo privilegiado 

da ação política é a sociedade civil organizada que também é palco da produção de ideologias 

que dão suporte às estratégias e desenham seus projetos políticos ideológicos. As organizações 

da sociedade civil são espaços para a produção da transformação ideológica que ocorre a partir 

da disputa entre ideologias, em que a ideologia dominante pode ser afastada por meio do 

desenvolvimento da atitude e pensamento críticos que permite às classes dominadas romper com 

a unidade estabelecida pela ideologia tradicional. (TEIXEIRA, 2010: 189). 

Assim, ideológicos são os impactos relativos às mudanças verificadas na dimensão 

mais subjetiva do trabalhador, e são aquelas que se materializam na consciência do ser humano, 

ou seja: na percepção que o empreendedor tem ou adquire com o trabalho e com sua participação 

e/ou ingresso nos empreendimentos econômicos solidários. Trata-se de avaliação de mudança, 

melhor dizendo de transformação das mais difíceis e complexas de realizar, e no caso um dos 

maiores desafios à pesquisa avaliativa. Captar mudança de percepção e/ou na consciência de 

pessoas, nem sempre com anos de escolaridade suficiente para se expressar com facilidade não 



 

 

                  

é tarefa fácil. É necessário também compreender e interpretar as formas de linguagem do homem 

simples no seu cotidiano. A reflexão e tradução da avaliação de impactos ideológicos que 

corresponde à dimensão subjetiva requereu a definição de categorias – trabalho, consciência de si 

e consciência para si - para captar a percepção de mudanças/transformação com o ingresso e 

trabalho realizado pelo trabalhador no empreendimento, e das seguintes subcategorias: trajetória 

de trabalho, relações e condições de trabalho, satisfação no trabalho e na família. 

Os dados coletados revelam trajetórias de trabalho distintas no que se referem às 

situações anteriores à participação dos trabalhadores nos empreendimentos, a saber: não 

trabalhavam antes do empreendimento; trabalhavam antes, mas estavam desempregados no 

momento anterior ao engajamento no empreendimento; trabalharam até a aposentadoria com 

carteira assinada e proteção social, e somente depois passaram a trabalhar no empreendimento; 

ou ainda trabalham com vínculo empregatício de carteira assinada e proteção social, e ao mesmo 

tempo trabalham no empreendimento, seja para complementar os ganhos, ou se protegerem do 

estado de desemprego/desocupação. Essa diversidade de situações expressa e leva à construção 

de ideias distintas quanto à diferença que os entrevistados vislumbram entre o trabalho realizado 

antes e o depois desenvolvido no empreendimento. 

Cada trabalhador entrevistado fala e tem sua visão de mundo construída e de 

conformidade com a sua história de vida e trajetória de trabalho, tipo de empreendimento e de sua 

organização, bem como do lugar que ocupa no empreendimento. Encontramos visão de mundo 

alienada ou conformista ao inculcar e reproduzir princípios e ideias hegemônicas das classes 

dominantes, diferente do que prega a economia solidária, como quando um dos entrevistados 

afirma que “Nada depende dos outros, eles são apenas complemento.” Ou quando colocam a 

desigualdade como natural da sociedade e não possível de alteração: “É fazer o que, né? Quem 

vai mudar esse mundo mais? Só Deus. Tem jeito? Quem tem muito dar a quem não tem? Ai meu 

Deus...tirando esses políticos corruptos que vivem “comendo”  tudo: bolsa família, bolsa escola, 

bolsa “tudo”. Outra visão de mundo mais crítica, verificamos como quando o entrevistado 

demonstra empoderamento de princípios cooperativistas como cooperação social, auto-gestão, 

controle e tomada de decisão pelo coletivo dos empreendedores, propriedade social dos meios de 

produção, e diz: “Quem manda em mim sou eu. Eu preciso dela pra sobreviver e ela precisa de 

mim” ou afirma: “Trabalhar em uma cooperativa é como se trabalhasse para vários donos.” Ou 

também: “As cooperativas são frutos de mudança. “Ela busca pela união e igualdade.”  

A visão de mundo ou ideologia pode estar orientada pelo individualismo possessivo 

próprio à sociabilidade capitalista seja de forma consciente e, ou alienada, como pode se 

expressar por meio do conhecimento e reconhecimento da classe de pertencimento. Em relação à 

consciência de si ou do pequeno grupo de que participam, os trabalhadores se expressam nas 

suas preocupações mais imediatas com os meios de sobrevivência, de modo que a grande 



 

 

                  

preocupação é com a sobrevivência individual e melhoria das condições de vida. O fantasma do 

desemprego é ameaça real constante, mas não questionam ou buscam explicações para a 

existência e permanência do fenômeno relacionado à estrutura da sociabilidade capitalista: “Eu 

era agricultor, vendia pelo atravessador que comprava com um valor diferenciado, e na 

cooperativa vendo pelo valor que realmente o produto vale. Na cooperativa você tem um lucro a 

mais, o que faz você ter mais vontade de trabalhar.” 

 

2.4. Impactos políticos dos empreendimentos solidários em Pernambuco 

À medida que os impactos são compreendidos neste trabalho como mudanças, e no 

caso da dimensão política, as mudanças subjetivas em relação à ação política,  ou seja, a 

sociedade em movimento, construiu-se como categorias para apreensão de tais mudanças a 

participação, o empoderamento e a politização. As três categorias foram trabalhadas para 

apuração dos dados levando em consideração as necessidades materiais e imateriais, e as da 

comunidade no que se refere ao acesso a bens e serviços, vinculação a partidos políticos e 

inserção em associações de bairro, movimentos sociais e, ou sindicatos.  

Em relação à categoria/indicador participação captada nas falas dos trabalhadores 

destacamos como exemplo dos depoimentos a seguinte fala: “ter uma representatividade no 

município é fundamental, pois os municípios que não tem sindicato não têm pisos salariais, não 

tem a atividade que tem que ter, e nós temos piso desde 2010”. Esse depoimento considera a 

participação no empreendimento, e junto à sociedade local importante estratégia de luta por 

melhores condições de trabalho para os profissionais do município que assim são valorizados com 

a conquista do piso salarial mínimo necessário para promover o crescimento da sociedade local. 

Empoderamento diz respeito à capacidade que os participantes desenvolvem no 

trabalho produtivo coletivo, sobretudo nos espaços de tomada de decisão, e que os levam à ação 

pelo conhecimento apropriado e luta pelo exercício dos seus direitos. Em geral está relacionado à 

emancipação individual e à consciência coletiva indispensável à superação da dependência social 

e dominação política, ou seja: pela consciência em si e para si, nos termos de Kosik, em Dialética 

do concreto, R.J., Paz e Terra, 1970.  

Como exemplo de empoderamento temos a fala: “a gente trabalha a questão da 

doutrina, dos valores do cooperativismo que sustentam um trabalho mais solidário, pois tem a 

indústria que é predatória”. Com a cooperativa saímos daquela visão predatória das empresas e 

vê o outro lado das cooperativas, da cooperação. Vemos “que o SEBRAE, por exemplo, é mais 

para a construção das empresas do que para a construção das cooperativas”. Mas existem 

trabalhadores assalariados na cooperativa fazendo conviver cooperados e empregados. Ainda: 

"Aprendi a valorização como mulher, a associação me deu o recurso da aprendizagem, pretendo 



 

 

                  

replicar na comunidade o que aprendi como educadora social. A associação é o motor da 

comunidade!”..."Quando meus direitos não são respeitados vou lá e brigo por eles".  

O conhecimento apropriado na vivência coletiva possibilita vislumbrar aspectos da 

realidade – a indústria é predatória e diferente da cooperativa - e possibilita até luta individual por 

direitos, mas ainda não permite romper com trabalho explorado e com o individualismo possessivo 

ou levar à emancipação nem política, nem humana.  

No que se refere à politização, um dos entrevistados diz que: “eu não gosto de 

político”. “Participei de um movimento em Brasília em prol do direito do artesão à aposentadoria, 

fiz cartazes e se concentraram na frente do senado”. A participação na cooperativa produziu uma 

ação política voltada para a defesa dos direitos, mas não internalizada e meio que distante do 

cooperado que fala distante de si, além de demonstrar aversão à personificação da política 

partidária. A politização é restrita e a ação consequente configura participação social. Contudo, os 

empreendimentos, como organização da sociedade civil, são campos de luta entre ideologias e 

fermento para o rompimento da unidade estabelecida pela ideologia dominante, ainda não muito 

nítida e, ou percebida pelos cooperados. 

  

3. CONCLUSÃO 

Os resultados parciais da avaliação de impactos ideológicos e políticos apontam para 

algumas conclusões provisórias: as trajetórias de vida e do trabalho são múltiplas, informam 

valores heterogêneos na constituição de diferentes visões de mundo, ora alienada, ora 

conformista, ora crítica em relações às condições de existência. O desemprego aparece em todos 

os depoimentos como uma ameaça real e constante, mas ao mesmo tempo os trabalhadores não 

questionam ou buscam explicações para a existência, gênese e permanência do fenômeno 

relacionado à estrutura da sociabilidade capitalista. As experiências de trabalho mais coletivo, 

dimensão política da mudança, favorece a participação nas organizações locais, seja de trabalho 

ou de outra natureza, favorece ainda o diálogo e permite a troca de ideias distintas em relação ao 

trabalho antes e depois do ingresso no empreendimento.  

Através da participação e do diálogo os trabalhadores afirmam se apropriarem de 

novos conhecimentos sobre sua situação de trabalho e de trabalhador, dos princípios 

cooperativistas, de sua condição de gênero ou de classe, mas limitada ao imediato, ao acesso às 

necessidades materiais e usufruto de bens e serviços. A participação e o empoderamento nas 

organizações como o sindicato permite extrapolar os limites dos empreendimentos econômicos e 

leva à ação em defesa dos direitos do empreendimento ou da categoria de trabalhador envolvida.   

A inserção de trabalhadores numa das formas de organização de trabalho encontrado 

e de trabalho organizado nos moldes mais cooperativistas é ou está sendo uma primeira ou inicial 



 

 

                  

experiência coletiva de que participa; outros a vivenciam há mais tempo, mas nem sempre é 

considerada pelo trabalhador como positiva ou alternativa na sociabilidade capitalista.  

Apesar dos empreendimentos poderem ser portadores de poder, nem sempre os 

produtores associados se apercebem ou conseguem trabalhar esse processo como 

potencialidade para transformar suas realidades. Afirmam satisfação com o trabalho “coletivo” 

realizado, que potencializaria a consciência de si e para si, e a politização, mas a convivência de 

vínculos trabalhistas com os cooperativistas nos empreendimentos solidários limita e obscurece a 

natureza do trabalho que finda realizado em moldes que não exclusivamente os da economia 

solidária. Daí a grande dificuldade de produzir ideologia emancipatória e levar os trabalhadores à 

ação política para si distintas da ideologia dominante numa sociedade como a nossa, forjada nos 

marcos de um capitalismo tardio com peculiaridades regionais. 
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