
 

 V SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA 
XXIII Semana de Iniciação Científica  

07 a 11 de Dezembro de 2020 
Tema: “Os impactos e desafios da pandemia COVID no ensino, 

pesquisa e extensão” 
 

 

 
 

ECONOMIA SOLIDÁRIA E O ASSOCIATIVISMO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA ACERCA DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO 

MUNICÍPIO DE ACOPIARA - CE 
 

Amabile de Almeida e Silva1, Kermeson Marllon Pedroza de Souza2, Nádia 
de Jesus Félix Evaristo3, Raquel da Silva Monteiro4, Sara Oliveira de 
Carvalho5, Vinícius Gomes da Silva6, Altamira Vicente dos Santos7 

 
Resumo: A Economia Solidária (ES) se consolida como uma alternativa a 

hegemonia do capital e a desigualdade. A mesma é um exercício econômico, 

social e político, norteados pelos princípios da cooperação, autogestão e 

solidariedade. Assim, buscou identificar as práticas de ES empreendidas pela 

Associação de Apicultores no Município de Acopiara-Ce. Metodologicamente 

foi feito uma análise descritiva por intermédio de uma pesquisa de campo e 

relatos de experiência para entender o modo de produção, organização e 

impactos socioeconômicos para seus associados. Historicamente, a 

associação surgiu em 2007 com o objetivo comum dos produtores de 

buscarem melhores condições de organização e comercialização. Assim, a 

associação possibilitou uma maior abertura de mercados, atuando desde o 

recebimento da produção à mediação entre os produtores e empresas para 

venda do mel, beneficiando mais de 200 sócios apicultores. Os associados 

colaboram democraticamente com opiniões e práticas de economia solidária 

voltadas a coletividade, além de uma mensalidade somada a uma porcentagem 

de 2% da produção de cada apicultor que mantém o empreendimento. Notou-

se um aumento significativo da produção e renda através do associativismo e 

das práticas de ES, apesar de os sujeitos ressaltarem a falta e importância de 

incentivos governamentais. Portanto, percebeu-se que a ES em meio ao 

associativismo, gera autonomia, emancipação e sustentabilidade através de 

práticas que integram e fortalecem os sujeitos que passam a trabalhar em uma 

rede de cooperação na associação.  
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