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RESUMO: O presente texto tem como finalidade apresentar uma discussão sobre empreendedorismo
social produzido na comunidade de São Benedito, remanescente de quilombo da cidade de
Poconé-MT. Esta discussão é resultado de reflexões feitas no interior do subprojeto de extensão:
Estudo da gestão participativa nas ações do Colegiado do Território da Cidadania na Baixada
Cuiabana-MT da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Juara. Foram os trabalhos em
campo e o levantamento e/ou leituras bibliográficas que nos auxiliou nas reflexões que aqui inserimos.
Afinal de contas quase todas as pesquisas se valem das fontes bibliográficas para interpretar os
resultados, pois permite um melhor embasamento teórico e metodológico da temática investigada
(GIL, 2002). Com a utilização do método de pesquisa, é possível uma explicação detalhada, das
ações desenvolvidas durante a pesquisa. O mesmo  serve para dar um direcionamento mais preciso
e para atingir os objetivos propostos. Assim, a construção do referencial metodológico serviu de
encaminhamento de compreensões e análises. Foram 02 idas á campo até a comunidade de São
Benedito, participação de reuniões junto ao NEDET e entrevistas com pessoas que participam da
Associação de pequenos produtores rurais, bem como, observação do local para a construção da
reflexão e os resultados que apresentamos no item posterior.  A comunidade de São Benedito
organizou uma associação com a finalidade de enfrentar a exclusão social e se autogestionar as
ações de empreendedorismo social. E a ação produtiva dos mesmos é a agricultura familiar, com
diversos plantios em seus quintais e para comercialização as famílias realizam o plantio de mandioca
e estas atualmente são comercializadas com beneficiamento de farinha de mandioca, polvilho, etc. A
produção é feita em forma de mutirão e  segundo associada Maria Fátima Almeida Gonçalves esse
jeito coletivo beneficia a todos e ainda garante a renda das famílias.
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INTRODUÇÃO 

 

O presente texto tem como finalidade apresentar uma discussão sobre empreendedorismo 

social produzido na comunidade de São Benedito, remanescente de quilombo da cidade de 

Poconé-MT. Esta discussão é resultado de reflexões feitas no interior do subprojeto de 

extensão: Estudo da gestão participativa nas ações do Colegiado do Território da Cidadania na 

Baixada Cuiabana-MT da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Juara. Este 

subprojeto se insere dentro do projeto “A Extensão na Pedagogia da Rua nas Ações do 

Colegiado Territorial do Território da Cidadania da Baixada Cuiabana-MT” que se encontra 

articulado ao NEDET - Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial (NEDET) da 

Baixada Cuiabana O foco do empreendedorismo social a qual vamos nos ater é a agricultura 

familiar como uma forma de empreendedorismo sustentável. O objetivo deste texto é discutir 

o empreendedorismo de pequenos produtores rurais da agricultura familiar da comunidade 

São Benedito remanescente quilombo da cidade de Poconé- MT, como uma alternativa para a 

economia local. Compreendemos que tem sido uma forma alternativa que pequenas 

comunidades e associações programem ações de empreendedorismo social, muitas vezes, 

incentivados por políticas públicas que vem sendo implantadas pelo governo brasileiro. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Foram os trabalhos em campo e o levantamento e/ou leituras bibliográficas que nos 

auxiliou nas reflexões que aqui inserimos. Afinal de contas quase todas as pesquisas se valem 

das fontes bibliográficas para interpretar os resultados, pois permite um melhor embasamento 

teórico e metodológico da temática investigada (GIL, 2002). 

 

Com a utilização do método de pesquisa, é possível uma explicação detalhada, das 

ações desenvolvidas durante a pesquisa. O mesmo  serve para dar um direcionamento mais 

preciso e para atingir os objetivos propostos. Para Gil (2002, p.17) “a pesquisa é um 

procedimento racional e sistemático que é requerida quando não se dispõe de informação 

suficiente para responder aos problemas propostos”. 

Assim, a construção do referencial metodológico serviu de encaminhamento de 

compreensões e análises. Foram 02 idas á campo até a comunidade de São Benedito, 

participação de reuniões junto ao NEDET e entrevistas com pessoas que participam da 
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Associação de pequenos produtores rurais, bem como, observação do local para a construção 

da reflexão e os resultados que apresentamos no item posterior. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A realidade social tem nos mostrado que o capitalismo tem produzido desempregados, 

precarização do trabalho e dispersão da pobreza de muitos e enriquecimento de poucos. Uma 

realidade em que a distribuição de renda e as relações de trabalho, muitas vezes, são injustas. 

Assim, “o enfrentamento da precarização do trabalho e das dificuldades de acesso ao emprego 

tem motivado a formulação de políticas públicas voltadas para a geração de trabalho através 

de programas que incluem formas autogestionárias de empreendedorismo”(GODOY, 2008, 

p.8).  

De outra forma podemos dizer que para que pudéssemos ter atualmente o 

empreendedorismo social, antes este país muito experimentou e ainda experimenta de outro 

empreendedorismo. “Um empreendedorismo em que encara o capitalismo como o único 

modo de produção possível, onde as pessoas devem inserir-se de modo adaptativo às 

demandas impostas pelo mercado” (ESTEVES, 2011, p.242). De diferentes formas busca-se 

enfrentar as necessidades tanto que muitas ações empreendedoras se encontram nos países 

periféricos, pois a realidade da exclusão social mobiliza com que as pessoas e comunidades se 

organizem com ações de empreendedorismo social. O Brasil é “ [...]  um dos países com as 

mais altas taxas de ações empreendedoras, contudo, essas ações mobilizam-se entre as classes 

menos favorecidas, dado o alto percentual de desemprego e a frágil proteção social” 

(ESTEVES, 2011, p. 242). 

 E o estado de Mato Grosso se insere nesta busca de produzir experiências 

empreendedoras que possibilitem melhores condições de vida as pessoas. Um caminho que os 

grupos associados e cooperados têm experimentado pela necessidade é fazer a reversão da lógica 

capitalista pelo caminho da organização comunitária com solidariedade (SINGER, 2002). 

Nessa perspectiva a economia solidária aponta para uma nova lógica de desenvolvimento 

sustentável com geração de trabalho e distribuição de renda e seus resultados econômicos, 

políticos e culturais são compartilhados pelos participantes. Considera-se nesta lógica o ser 

humano na sua integralidade como sujeito e finalidade da atividade econômica. (SINGER, 

2002). 
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 Assim, o empreendedorismo social está ligado às formas organizativas que se apoiam 

dentro de uma concepção em que é preciso inovar, ter iniciativas que visem a resolução de 

problemas sociais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Associação de pequenos produtores rurais da comunidade de São Benedito – 

remanescente de Quilombo fica a na área rural a 60 Km da cidade de Poconé-MT. 

A comunidade de São Benedito organizou uma associação com a finalidade de 

enfrentar a exclusão social e se autogestionar as ações de empreendedorismo social. E a ação 

produtiva dos mesmos é a agricultura familiar, com diversos plantios em seus quintais e para 

comercialização as famílias realizam o plantio de mandioca e estas atualmente são 

comercializadas com beneficiamento de farinha de mandioca, polvilho, etc. A produção é 

feita em forma de mutirão e  segundo associada Maria Fátima Almeida Gonçalves esse jeito 

coletivo beneficia a todos e ainda garante a renda das famílias. Trata-se portanto, do 

desenvolvimento de um empreendedorismo social com uma nova forma de territorialidade do 

trabalho, de uma nova racionalidade econômica que se faz dentro dos princípios da economia 

solidária, com base associativista e cooperativista (GODOY, 2008). 

 

Dessa maneira, a economia solidária visa restituir às classes marginalizadas 

suas dignidades, através da inserção pela via do trabalho, onde podem 

ocupar posições de igualdade frente aos outros trabalhadores e trabalhadoras, 

através da autogestão das organizações produtivas e das cadeias produtivas 

das redes solidárias (ESTEVES, 2011, p. 260).  

 

Singer, (2002) descreve que a Economia Solidária possui algumas características como: 

Cooperação, Autogestão, Dimensão Econômica, Solidariedade e estas características se fazem 

presentes no trabalho e nas relações da associação de São Benedito. 

Segundo os produtores que fazem parte da Associação de pequenos produtores rurais da 

comunidade de São Benedito – remanescente de Quilombo, a produção é coletiva e cooperada 

e é a própria associação que gesta todas as etapas do processo de comercialização. Atualmente 

a associação começa a contar com a colaboração do NEDET para o início da incubação de 

empreendimentos solidários que visam melhorias da qualidade de vida camponesa e fomentar 

a renda do coletivo. 
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Desta forma podemos perceber que a comunidade já trabalha com conceitos de 

economia solidaria, e com a ajuda da incubadora de empreendimentos solidários a perspectiva 

de melhoria de vida pode avançar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Encerramos esta reflexão analítica sobre a experiência de empreendedorismo social da 

Associação de Pequenos Produtores Rurais da comunidade de São Benedito apontando que  

há na Associação princípios da economia solidária descritos por Singer, (2002) como 

contendo características de cooperação, autogestão, dimensão Econômica e solidariedade. E 

que a atividade desenvolvida por esta associação concentra-se dentro dos pressupostos do 

empreendedorismo social por se preocupar com a transformação social e econômica de 

grupos específicos.  
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