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RESUMO 

O movimento brasileiro de Economia Solidária nasce como resposta às crises dos anos 1980 e 

1990, que desencadearam alto índice de desemprego, acarretado pela abertura do mercado às 

importações e pela deflagração de um processo de desindustrialização no país. Nesse sentido, 

o presente estudo propõe-se a discorrer sobre como a posição em que o Brasil está inserido no 

capitalismo mundial possibilitou a ascensão de atividades econômicas emergentes, as quais 

propiciam a inserção de uma parcela da população que se encontra à margem do mercado 

formal de trabalho, de modo a gerar renda e bem-estar, além de ser um instrumento de inclusão 

social para os indivíduos que, até então, se viam privados de condições mínimas de 

subsistência. Assim, a partir de uma análise bibliográfica, dá-se enfoque ao processo político e 

econômico que fez surgir a Economia Solidária no Brasil. A conclusão do trabalho identifica 

que a inserção do Brasil na periferia do capitalismo mundial possibilita o afloramento de 

formas do fazer econômico que viabilizam novos modos de relação de trabalho e distribuição 

dos ganhos produtivas, como os que são preconizados na Economia Solidária. 
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ABSTRACT 

The Brazilian Solidarity Economy movement emerged as a response to the crises of the 1980s 

and 1990s, which triggered a high rate of unemployment, caused by the opening of the market 

to imports and the outbreak of a process of deindustrialization in the country. In this sense, the 

present study proposes to discuss how the position in which Brazil is inserted in world 

capitalism allowed the rise of emerging economic activities, which favor the insertion of a 

portion of the population that is on the margins of the formal market of work, in order to 

generate income and well-being, besides being an instrument of social inclusion for the 

individuals who, until then, were deprived of minimum conditions of subsistence. Thus, based 
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on a bibliographical analysis, we focus on the political and economic process that gave rise to 

Solidary Economy in Brazil. The conclusion of the study identifies that the insertion of Brazil 

in the periphery of world capitalism makes possible the emergence of forms of economic 

development that enable new forms of labor relations and distribution of productive gains, such 

as those advocated in the Solidarity Economy. 

Keywords: Peripheral capitalism; Solidarity economy; Cooperativism. 

 

1. INTRODUÇÃO  

O presente estudo propõe-se a discorrer sobre a ascensão de atividades econômicas 

emergentes no Brasil, bem como os mecanismos que as permitem com que promovam o 

desenvolvimento humano no país. Por meio da inserção de uma parcela da população que se 

encontra à margem do mercado formal de trabalho, da geração de renda e bem-estar, as 

atividades emergentes constituem-se em importante instrumento de inclusão social para os 

indivíduos que, até então, se viam privados de condições mínimas de subsistência. Com essa 

perspectiva, dá-se enfoque ao movimento que preconiza a Economia Solidária no Brasil, como 

exemplo desse modo alternativo de se fazer as atividades econômicas, onde as decisões são 

tomadas coletivamente e há a escolha pela autogestão como modo primordial de organização 

produtiva, bem como se prezam princípios como o cooperativismo e a solidariedade. 

Para Singer (2002), a Economia Solidária, tal como ela ressurge do século XX, é uma 

resposta ao estrangulamento financeiro do desenvolvimento, à desregulação da economia e à 

liberação dos movimentos do capital, que acarretam desemprego em massa, fechamento de 

firmas e marginalização cada vez maior entre os desempregados nos diversos países. A partir 

de meados dos anos 1980, quando do florescimento e gradativo fortalecimento das experiências 

de trabalhadores no campo do associativismo, o Brasil ganhou diversas iniciativas em 

Economia Solidária, as quais têm se desenvolvido e adquirido visibilidade pela ação do poder 

público através de políticas e projetos de governo, principalmente a partir de 2003 com a 

criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), como forma de resposta e 

viabilização de alternativas que promovam a inclusão social de milhares de pessoas em situação 

precária no mundo do trabalho.  

Cattani (2003) destaca que a Economia Solidária (ES) se estabeleceu ao Sul e ao Norte, 

como ator social, como item da agenda política e como tema de estudos, despertando a atenção 

para a importância de ser conhecida e compreendida de modo abrangente e fundamentado. 

Com essa progressiva expansão do movimento de Economia Solidária, já existem, em 

andamento, pesquisas e elaborações teóricas sobre o tema em várias áreas, especialmente no 



campo de apoio e fomento, sendo sistematizadas inúmeras experiências, dando origem a 

algumas publicações. Nesse sentindo, são fundamentais o desenvolvimento e a divulgação de 

informações sobre a ES, de modo a dar visibilidade ao seu perfil, abrangência e 

potencialidades. 

 

 

2 Capitalismo periférico e Economia Solidária 

Entende-se que a história econômica do Brasil pode ser analisada sob a lógica da 

acumulação primitiva de capital, onde as atividades produtivas e comerciais correspondiam 

apenas a uma extensão portuguesa na América. A partir do estabelecimento do imperialismo, 

foram fornecidos ao país os elementos necessários para o seu desenvolvimento econômico, 

acumulando, no entanto, um passivo considerável, tornando sua ação cada vez mais 

perturbadora e onerosa (PRADO JUNIOR, 2006).  

Conforme Ivo (2008), o capitalismo não se desenvolveu naturalmente no Brasil, na 

realidade, foi imposto pela associação das classes dirigentes nacionais com o capitalismo 

internacional. O modelo de desenvolvimento imposto ao Brasil previa que o país passasse pelos 

mesmos estágios que os países de capitalismo adiantado já haviam passado. Entretanto, na 

condição de periferia do sistema mundial e na impossibilidade de se desenvolver 

autonomamente, coube ao Brasil somente uma forma de mudança das estruturas econômicas. 

Queimando etapas e dando saltos desenvolvimentistas para acompanhar seus parceiros mais 

desenvolvidos, o país iniciou um oneroso processo de modernização e industrialização. 

Prebisch (1987) afirma que, apesar do avanço considerável no processo de 

industrialização durante o século XX, o Brasil não foi capaz de abandonar as principais 

características do subdesenvolvimento, tais como a disparidade na produtividade setorial e 

regional e a permanência de grande parte da população prisioneira de condições precárias de 

vida e trabalho. O emprego assalariado no setor industrial implicou inseguranças constantes 

diante do intenso ritmo de produção em grande escala e da introdução de novas tecnologias de 

gestão mais racional da mão-de-obra, que apontaram para novos tipos de doenças profissionais, 

invalidez precoce de pessoas idosas, de obsolescência ocupacional para pessoas de baixa 

escolaridade, de desemprego de adultos e chefes de família, dentre outros.  

De acordo com Pochmann (2004), o componente organizativo propiciado pelo enorme 

contingente de empregados sob o mesmo teto viabilizou o surgimento de um novo tipo de 

sindicalismo, sobretudo na grande empresa. Este novo tipo de sindicalismo operava com 

preocupações direcionadas à garantia de melhores condições de trabalho e mais alto padrão de 



vida para todos, diferentemente do antigo sindicalismo de ofício, que atuava fundamentalmente 

para ocupados com maior qualificação. 

Imbuída de insatisfação com a distribuição dos rendimentos do que é produzido e 

descontente com as débeis condições de trabalho, a classe trabalhadora adentra em movimentos 

que lutam por inserção econômica e melhoria nas suas condições de vida. Portanto, é em meio 

a esse contexto econômico, advindo de um processo de desenvolvimento periférico do 

capitalismo no Brasil, que nascem experiências alternativas como a Economia Solidária, as 

quais propõem uma nova ótica sobre a gestão dos empreendimentos, a repartição do que é 

obtido através do trabalho e a lógica de consumo e utilização dos recursos naturais não 

renováveis. 

3 Gênese e Estabelecimento da Economia Solidária no Brasil  

Vê-se, ao longo da história da civilização moderna, importantes inciativas de atividades 

econômicas que se instituem na tentativa de driblar as situações de crise e desemprego em 

massa, transformando, em alguma medida, as relações de trabalho e capazes de gerar trabalho, 

renda e, portanto, bem-estar para as camadas da população que se veem excluídas do mercado 

formal de trabalho, sem acesso a condições mínimas de sobrevivência. Essas inciativas, no 

entanto, se veem à margem ou em relação indireta com o sistema produtivo e o mercado 

capitalista, valendo-se antes dos seus recursos nativos e de circuitos locais, garantindo, ainda 

assim, a sobrevivência e a prosperidade de importantes segmentos da população, a partir de 

práticas e estruturas de produção e de troca orientadas por lógicas internas de outro tipo 

(CORAGGIO, 1999; SANTOS, 2002).  

No Brasil, parte expressiva da riqueza nacional provém dessas atividades, como é 

visível no caso da pequena produção agrícola, cujo desempenho nos anos recentes, na região 

sul do país, evidencia uma capacidade de modernizar-se e tornar-se mais produtiva, sem perder 

o seu caráter familiar. A partir das condições socioeconômicas e políticas das últimas décadas, 

pode-se localizar as origens da Economia Solidária no Brasil, proveniente dos embates da 

sociedade civil frente à crise e ao desemprego estrutural, além da posição periférica do país em 

relação às nações centrais do capitalismo moderno. É nesse território de disputa por 

sobrevivência material que irão germinar inúmeras experiências de empreendimentos 

econômico solidários no país. 

A relação entre a Economia Solidária e o modo capitalista de produção é bem resumida 

por Singer (2003, p.86): 

 
              Mesmo sendo hegemônico, o capitalismo não impede o desenvolvimento de outros 

modos de produção porque é incapaz de inserir dentro de si toda população 



economicamente ativa. A Economia Solidária cresce em função das crises sociais que 

a competição cega dos capitais privados ocasiona periodicamente em cada país. Mas 

ela só se viabiliza e se torna uma alternativa real ao capitalismo quando a maioria da 

sociedade, que não é proprietária de capital, se conscientiza de que é de seu interesse 

organizar a produção de um modo em que os meios de produção sejam de todos os 

que os utilizam para gerar o produto social (SINGER, 2003, p. 86).  

 

Segundo Singer e Souza (2000), as recessões econômicas iniciadas após a década de 

1970 no Brasil e no mundo e intensificadas nas décadas de 1980 e 1990, constituem o motor 

para o surgimento e propagação da Economia Solidária no país. Constata-se que as mudanças 

estruturais que enfraqueceram o modelo tradicional das relações de trabalho capitalista, a partir 

da segunda metade da década de 1970, causaram a eliminação de milhões de postos de trabalho 

formal em países centrais, e até mesmo em países semi industrializados.  

Através da ruptura do ciclo de industrialização no Brasil a partir do início da década de 

1980, uma longa crise de desenvolvimento tomou conta do país. Sinais expressivos de 

regressão ocupacional eram registrados mesmo depois de cinco décadas de avanços 

consecutivos no processo de estruturação do mercado de trabalho. Embora a crise do 

desenvolvimento capitalista estivesse progredindo de forma avassaladora, ao mesmo tempo, 

modos de produção distintos, principalmente no interior do segmento não organizado do 

trabalho, estavam sendo gerados, a fim de conter essa longa crise predominante.  

Assim sendo, o movimento brasileiro de Economia Solidária nasce como resposta a 

esse desemprego em massa, acarretado pela abertura do mercado às importações e pela 

deflagração de um processo de desindustrialização no país, que acaba por deixar um grande 

número de indústrias, inclusive de grande porte, em concordata e em processo falimentar em 

virtude da crise da dívida externa. Com o avanço do fechamento de empresas e a demissão de 

numerosos trabalhadores durante a crise dos anos 80 e 90, paulatinamente, desenvolve-se uma 

tecnologia para aproveitar as oportunidades oferecidas pela legislação aos trabalhadores de 

arrendar ou adquirir a massa falida ou o patrimônio dos antigos empregadores, como meio de 

preservar os postos de trabalho. Os sindicatos, como representantes legais dos trabalhadores, 

intervêm perante a justiça e promovem a formação de associações pelos empregados das 

firmas, que se encontram em vias de desaparecer, com a proposta de que, posteriormente, 

surjam cooperativas coordenadas por esses trabalhadores.  

A questão crucial do processo estava em levar aos trabalhadores os princípios da 

Economia Solidária, persuadindo-os a se unirem numa empresa em que todos são donos por 

igual, cada um com direito a um voto, empenhados solidariamente em transformar um 

patrimônio sucateado num novo empreendimento solvável. É a partir, portanto, do processo de 



desenvolvimento do capitalismo periférico no Brasil e, mais proeminentemente, desse período 

de desequilíbrio da economia brasileira que observa-se o crescimento do movimento 

associativista com a formação de inúmeras cooperativas no país, como o exemplo das 

cooperativas que assumem a indústria Wallig de fogões, em Porto Alegre, a Cooperminas, que 

explora uma mina de carvão falida em Criciúma, Santa Catarina, e as cooperativas que operam 

as fábricas da antiga Tecelagem Parahyba de cobertores, em Recife e em São José dos Campos. 

Além do cenário suscetível em que se encontrava a economia do país, a Economia 

Solidária encontrou espaço para projeção em nosso território em vista das parcerias que os 

trabalhadores e os sindicatos envolvidos nesse movimento conseguiram adquirir ao longo do 

processo de restruturação das fábricas recuperadas. Pode-se dizer que a Economia Solidária 

reviveu no Brasil, especialmente após a atuação da Cáritas3 , entidade ligada à Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que, após a década de 1980, passou a financiar milhares 

de pequenos projetos denominados Projetos Alternativos Comunitários (PACs). Os PACs 

destinavam-se a gerar trabalho e renda de forma associada para moradores das periferias pobres 

das metrópoles e da zona rural das diferentes regiões do Brasil, sendo constituídos por três 

frentes de atuação: projetos assistenciais, que agem para atenuar o grau de miséria e propiciar 

condições básicas de sobrevivência dos indivíduos, tendo um caráter mais pontual e 

imediatista; projetos de promoção humana, os quais almejam melhorar as condições de vida 

dos sujeitos, e geralmente se direcionam a atividades econômicas subsidiárias, não essenciais 

para a sobrevivência material dos trabalhadores, possuindo um aspecto político-social; e, por 

último, projetos alternativos, que constituem iniciativas de geração de trabalho e renda, com 

dimensões de viabilidade econômica e continuidade, evidenciando a qualificação técnica e o 

planejamento de experiências populares (GAIGER, 2000). 
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Imagem 1 - Princípios da Economia Solidária 

 

Fonte: Atlas da Economia Solidária (2005) 

 

Vê-se, portanto, que a expansão do movimento em prol da Economia Solidária no Brasil 

também se dá a partir de instituições e entidades que apoiavam iniciativas associativas 

comunitárias e pela constituição e articulação de cooperativas populares, redes de produção e 

comercialização, feiras de cooperativismo e economia solidária, etc. (SENAES, 2012). 

A proposta da autogestão é examinada há bastante tempo por Marcos Arruda. Em 

agosto de 1993, o Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS) e outras entidades 

articularam o primeiro seminário sobre autogestão em Criciúma, Santa Catarina. No ano 

seguinte, estas entidades realizaram em Porto Alegre o seminário Autogestão, realização de 

um sonho. E, em dezembro de 1996, Arruda apresentou o texto Globalização e sociedade civil: 

repensando o cooperativismo no contexto da cidadania ativa, para a Conferência sobre 

Globalização e Cidadania, organizada pelo Instituto de pesquisa da ONU para o 

desenvolvimento social. No texto citado, ele apresenta o cooperativismo autogestionário e 

solidário como proposta para um desenvolvimento que “reconstrua o global a partir da 

diversidade do local e do nacional” (ARRUDA,1996, p. 27). 

 

É nesse processo que ganha enorme importância a práxis de um cooperativismo 

autônomo, autogestionário e solidário, que inova no espaço da empresa-comunidade 

humana e também na relação de troca entre os diversos agentes; [...] o associativismo 

e o cooperativismo autogestionários, transformados em projeto estratégico, podem 

ser os meios mais adequados para a reestruturação da socioeconomia na nova era que 

se anuncia (ARRUDA, 1996, p.4). 
 

Além do PACa, existiu outra importante iniciativa na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), onde professores e técnicos do Centro de Pós-graduação de Engenharia 



(Coppe) atenderam aos pedidos de formação de cooperativas de trabalho4 e, em meados de 

1995, criaram a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), a partir dessa 

proposta, angariando apoio financeiro da FINEP e do Banco do Brasil, além da ajuda da Ação 

pela Cidadania. Com base nisso, várias universidades vão implantar incubadoras tecnológicas 

de cooperativas populares5 e a Rede Universitária das incubadoras vai ser formada.  

As incubadoras universitárias, como a ITCP e a Rede Unitrabalho6, desempenham um 

papel muito importante no apoio à Economia Solidária, constituindo uma tecnologia social 

cada vez mais utilizada no âmbito das ações de geração de trabalho e renda. As incubadoras 

tecnológicas são espaços que agregam professores, pesquisadores, técnicos e acadêmicos de 

diversas áreas do conhecimento, bem como programas internos existentes nas universidades, 

para desenvolverem pesquisas teóricas e empíricas sobre a Economia Solidária, além das 

atividades de incubação de empreendimentos econômicos solidários - EES, com o objetivo de 

atender trabalhadores que tencionam organizar seus próprios empreendimentos, sejam eles: 

cooperativas, associações ou empresas autogestionárias, urbanas ou rurais (COSTA et al, 

2006).  

Sendo assim, as incubadoras acabam se transformando em espaços de troca de 

experiências em autogestão e autodeterminação na consolidação dos empreendimentos 

econômicos solidários. Elas também conseguem colaborar com a consolidação de estratégias 

para conectar empreendimentos com vistas à comercialização, na obtenção de financiamentos, 

na identificação de consumidores e outras organizações populares que possibilitam um 

movimento de realimentação e crescimento conjunto autossustentável. Ajudam ainda na 

prática, a organizar, orientar, acompanhar sistematicamente ou oferecer assessorarias pontuais 

e procuram qualificar técnica e administrativamente as pessoas interessadas em formar seus 

empreendimentos. Tem, portanto, como principal objetivo, promover a geração e consolidação 

dos empreendimentos de autogestão. 
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5 ITCPs- Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares, criadas em importantes universidades públicas, 
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6 A Unitrabalho-Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho, assiste empreendimentos 

de trabalhadores através dos Núcleos Locais distribuídos hoje em 39 Universidades em todo o país. A Rede 

Unitrabalho como um todo, interliga atualmente 90 universidades e instituições de ensino superior, que se 

agrupam em sete regionais e seus respectivos Núcleos Locais multidisciplinares. 



Imagem 2: Parcerias da ES 

 

Fonte: Atlas da Economia Solidária (2005) 

 

Segundo Costa et al (2006), o trabalho desenvolvido junto aos empreendimentos 

incubados, tem sido fundamental para a viabilidade e sustentabilidade dos mesmos, pois a 

competitividade no mercado exige que os empreendimentos tenham acesso a informações e 

tecnologias que lhes proporcione eficiência e sustentabilidade. Ainda, o processo de incubação 

permite, desde o início, que seja feita uma análise da viabilidade do empreendimento que vai 

sendo aprofundada na medida em que são elaborados os planos de negócios e o grupo incubado 

vai sendo instrumentalizado sobre o processo de gestão do próprio empreendimento, sua 

relação com o mercado, entre outros.  

A Universidade, portanto, por meio de suas incubadoras, procura resgatar o 

compromisso que, principalmente, a Universidade Pública tem para com a sociedade que a 

mantém, ao disponibilizar para esta última o seu saber técnico e científico. A Universidade 

possui uma função relevante, além do ensino e da pesquisa, na medida em que transfere 

conhecimento para uma parte da coletividade que não teve acesso ao ambiente acadêmico, nem 

também ao conhecimento gerado por ela. 

Uma emblemática empreitada do nordeste brasileiro na área da Economia Solidária, 

com notória importância no que diz respeito ao crédito solidário, é o Banco Palmas. Surgido 

no Conjunto Palmeiras em 1998, as origens do Banco Palmas, no entanto, remontam de 1973 

quando os primeiros habitantes começaram a chegar na região como resultado dos despejos 



realizados principalmente na região litorânea, por causa da execução do plano de urbanização 

da cidade, deslocando essa população para uma região extremamente inadequada ao convívio 

humano. 

Em 1981, fundou-se a Associação dos Moradores do Conjunto Palmeiras 

(ASMOCONP), uma organização popular, que tem a missão institucional de promover o 

desenvolvimento – econômico, social e ambiental – sustentável da comunidade do Conjunto 

Palmeiras. Através das mobilizações populares e a parceria com organizações não 

governamentais estrangeiras e instituições do governo, a associação foi gradualmente 

construindo o bairro. Segundo Melo Neto (2002), “apesar dos avanços na infraestrutura local, 

foi realizada uma pesquisa em 1997 pela associação de moradores e constatou-se que a fome e 

a pobreza eram devastadoras no bairro. Da sua população economicamente ativa, 90% tinha 

renda familiar abaixo de dois salários mínimos (US$ 100), 80% estava desempregada e os 

pequenos produtores não tinham como trabalhar devido à falta de acesso ao crédito e à ausência 

de uma estratégia de comercialização de seus produtos”. 

 

Imagem 3: Outdoor no Conjunto Palmeiras 

 

Fonte: Solidária (2012) 

Nesse contexto, em janeiro de 1998, a Associação dos moradores criou o Banco Palmas, 

que tinha como objetivo fornecer microcrédito para produção e consumo local. Essa iniciativa 

teve o apoio de organizações não governamentais, como a Cearah Periferia que emprestou o 

capital inicial de R$ 2.000,00 (cerca de US$ 1.300,00). Segundo Melo Neto (2002), 

coordenador e fundador do Banco Palmas, a ideia era um projeto de geração de trabalho e renda 

que estimularia a produção local através de uma linha de financiamento, microcrédito, e outra 

linha que estimulasse o consumo local através de um cartão de crédito próprio. O objetivo do 



Banco Palmas seria assegurar microcrédito para a produção e consumo locais, a juros baixos, 

sem exigir consultas cadastrais ou comprovação de renda. Dessa forma, a prioridade é a 

circulação de riqueza por meio da comercialização de produtos e serviços oriundos dos 

trabalhadores locais. Nesse sentido, o Banco Palmas estimula atividades que envolvem, 

simultaneamente, os que produzem e os que consomem. 

 

Imagem 4: Crédito Produtivo em 2012 

CRÉDITO PRODUTIVO (R$) - 2012 

AÇÕES TOTAL GERAL INSTITUTO PALMAS 

Número total de créditos concedidos para 

a produção 

4.479 

Valor total emprestado para o crédito 

produtivo 

R$ 3.660.991,97 

Fonte: Baseado no banco de dados do software de gestão SipWeb do Instituto Palmas 

 

A implementação dos programas de desenvolvimento local do Banco Palmas e da 

Associação de Moradores segue a lógica da inclusão social e fundamenta-se em dois eixos, o 

social e o econômico. Pelo lado social, este processo de inserção, materializa-se por meio de 

atividades sensibilizadoras de formação e capacitação em Economia Solidária, com vistas a 

estimular a organização e a reintegração social de produtores e consumidores, que ocorre 

através da Incubadora de Mulheres e da Escola de Socioeconomia Solidária Palmatech. E pelo 

lado econômico, acontece por meio do Laboratório de Agricultura Urbana (LAU) e do 

Palmoricó, que oportunizam a geração de fontes alternativas de renda, a fim de acalorar a 

economia no território. Estas atividades contribuem efetivamente para a melhoria da qualidade 

de vida dos moradores, para o aumento do uso da moeda social e para o empoderamento dos 

recursos da própria comunidade (França; Silva Júnior, 2006).   

Outro exemplo de sucesso do movimento de Economia Solidária no Brasil está presente 

no estado do Rio Grande do Sul. Durante o governo Olívio Dutra (1998-2002), houve a 

implementação de um programa designado Economia Popular e Solidária, direcionado ao 

fomento e à criação de empresas interligadas em redes e voltadas para a autogestão de 

empreendimentos populares.  

O Programa foi integrado à Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais 

(SEDAI) e contou com a parceria de outras organizações, entre elas, a ANTEAG, Associação 

Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Autogestão, com técnicos conveniados. A política 

relacionada à Economia Solidária já estava sendo implementada pela Prefeitura Municipal de 



Porto Alegre, servindo de exemplo ao Governo de Olívio Dutra, integrante do mesmo partido 

(LEBOUTTE, 2003).  

A implementação desse projeto veio da convicção de que “há um potencial implícito 

no processo da Economia Solidária em promover uma relação qualificada, econômica, 

financeira, mercantil e social com outros empreendimentos autogestionários” (LEBOUTTE, 

2003, p. 55). Nesse sentido, através dele, foram criadas feiras de Economia Solidária no Estado 

do Rio Grande do Sul, objetivando integrar essas experiências populares e autogestionárias. 

Operando de fato desde meados do primeiro semestre de 1999, os resultados desse 

programa são expressivos: mais de 120 cooperativas foram criadas e desenvolvidas nesse 

período, orientadas por princípios autogestionários e estruturadas em diversos ramos da 

produção e dos serviços (CRUZ, 2002). Em número de unidades e em número de trabalhadores, 

o grosso dessa construção encontra-se na região metropolitana de Porto Alegre, que agrega o 

“Vale dos Sinos”, tradicional região de indústria de calçados. No entanto, as conquistas 

adquiridas através do Programa não ficam restritas a esse perímetro, mas distribui-se de forma 

bastante descentralizada e diversificada por todo o Estado, incorporando cooperativas de 

pequenos produtores e agricultores, de assentados do MST, cooperativas urbanas de serviços e 

de produção, redes de pequenos proprietários de comércio e serviços, e cooperativas oriundas 

de antigas indústrias que faliram e cujo espólio foi assumido pelos antigos funcionários. 

Não é por mero acaso que o Programa de Economia Popular e Solidária, no Rio Grande 

do Sul, está locado na Secretaria de Desenvolvimento, e não na Secretaria do Trabalho. Nesse 

estado, a ação da Secretaria do Trabalho ficou restrita às políticas compensatórias, 

fundamentalmente à administração dos programas estaduais correspondentes do Ministério do 

Trabalho. À SEDAI, ao contrário, coube um papel central de enfrentamento do modelo de 

desenvolvimento econômico do estado, desde sempre anunciado pelo projeto do PT gaúcho. 

Nele, as políticas voltadas ao apoio à pequena e média empresa e propriedade rural tiveram 

prioridade, acabando por serem substituídas em função do caráter político-pedagógico 

privilegiado da Economia Solidária, na visão dos dirigentes partidários e governamentais. 

Ao contrário de outras regiões do Brasil, os termos “cooperativa” e “cooperativismo”, 

no Rio Grande do Sul, além de razoavelmente conhecidos, contam com uma significação 

positiva, simpática, ligada ao sucesso que resulta de união. À medida que o Governo Municipal 

de Porto Alegre serviu de modelo ao Governo Estadual do Rio Grande do Sul, este último 

colaborou e contribuiu com o Governo Lula, em relação à criação da política pública, acerca 

do cooperativismo e da Economia Solidária (LEBOUTTE, 2003). 



Através desse pequeno resgate, pode-se perceber que, no Brasil, os empreendimentos 

são extremamente variados e dispersos ao longo do país, mas o fato deles terem ligações com 

movimentos ou instituições com visibilidade e contatos a nível macro permitiram-lhes aflorar 

para a consciência social do momento. Além disso, a atuação do poder público com políticas 

que fomentem atividades capazes de gerar melhores condições para a geração de emprego e 

renda são de fundamental importância para que o movimento de Economia Solidária consiga 

maior inserção no país, alcançando áreas onde ainda há a presença de grande índice de 

desemprego e baixa capacidade de geração de renda. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dos últimos vinte anos, a sociedade brasileira vem experimentando grandes 

transformações e, nesse contexto, os empreendimentos econômicos solidários trouxeram novas 

respostas para velhas questões do desemprego, dando uma caracterização importante na 

questão da emancipação e democracia social. O conjunto de ações e práticas que formam a 

Economia Solidária são capazes de proporcionar, por meio do trabalho, o resgate da dignidade 

humana e da cidadania das pessoas que se encontram excluídas do mercado de trabalho e 

acabam por se sentirem excluídas socialmente.  

A Economia Solidária é, notavelmente, uma proposta de desenvolvimento solidário e 

includente, que tem o intuito de construir relações sociais fundadas na igualdade, trazendo, 

assim, confiança e cooperação aos seus participantes. Podendo também beneficiar aqueles que 

acreditam em um novo modo de produzir e de viver baseado na igualdade, na democracia e na 

prática de princípios éticos calcados na solidariedade no seu cotidiano. 

Através do que foi exposto, pode-se notar que, durante períodos de crise, de 

desestruturação do mercado de trabalho e consequente piora na qualidade de vida da classe 

trabalhadora, como é o caso do século XIX, há uma ascensão desse do movimento em prol da 

Economia Solidária, na busca de meios de subsistência para os trabalhadores. Sendo assim, a 

inserção do Brasil na periferia do capitalismo mundial, com uma dinâmica socioeconômica que 

propicia a existência de contínuos momentos de crise, possibilita o afloramento de formas do 

fazer econômico que viabilizam novos modos de relação de trabalho e distribuição dos ganhos 

produtivas, como os que são preconizados na Economia Solidária. A História nos mostra que, 

em momentos de crise, cresce a organização dos trabalhadores, na busca por formas do fazer 

econômico que assegurem a subsistência dessa classe.  



Portanto, a partir do que aqui foi elaborado, pode-se perceber que as condições de vida 

da classe trabalhadora e as condições do mercado de trabalho no Brasil atuam como 

impulsionadoras da Economia Solidária. O nível de desenvolvimento do capitalismo dos países 

ao norte do mundo, apesar das contradições desse modo de produção, proporcionou, em alguma 

medida, um padrão de bem-estar à sua população que não existe na periferia do capitalismo. 

Em se tratando de países como o Brasil, a existência de um processo de desenvolvimento 

periférico do capitalismo acaba por desenvolver uma tendência que impulsiona a organização 

de movimentos nacionais em favor de outra economia, que seja mais justa e que promova a 

integração social e econômica  das camadas mais vulneráveis da sociedade, que, em meio aos 

ciclos de crise do capitalismo, permanecem à margem do mercado formal de trabalho. 

A atuação do governo na formulação e aplicação de políticas públicas se mostra como 

um elemento de grande valia para a permanência e expansão da Economia Solidária no Brasil, 

agindo ainda como um elemento estimulador da evolução do desenvolvimento econômico. 

Uma vez que a Economia Solidária consiga conciliar eficiência produtiva e distribuição de 

renda, acaba por agir como um fator de desenvolvimento para o país, já que a ideia da 

desconcentração da renda como fator acelerador do desenvolvimento é defendida por autores 

como Bresser-Pereira. 
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