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RESUMO: As diversas mudanças no cenário do trabalho e nas dinâmicas de suas relações, trazem 
consigo questões importantes para se refletir e problematizar acerca das problemáticas resultantes da 
lógica e inépcia das economias capitalistas. Nesta perspectiva, as ações e estratégias construídas na 
perspectiva da economia solidária e da autogestão, nos levam a refletir e problematizar sobre o seu 
papel neste contexto, bem como suas possibilidades e desafios. No âmbito do debate teórico e empírico, 
existem conflitos e tensões quanto à compreensão e eficácia da economia solidária enquanto proposta de 
geração de renda, e possível alternativa no que concernem as soluções pontuais de resolução de problemas 
sociais. De um lado se questiona as suas possibilidades para melhoria da qualidade de vida e emancipação 
econômica e sócio-política dos envolvidos diante de uma situação de crise. Do outro lado, se problematiza 
a sua atuação como uma alternativa para ações pontuais, e os desafios constantes para a consolidação 
de práticas econômicas solidárias e autogestivas.  Deste modo, propomos uma reflexão teórica acerca 
destas estratégias socioeconômicas coletivas, percebidas como ações que surgem diante de um contexto 
de precarização do trabalho e de uma série de fatores sociais, sendo por sua vez, construídas como uma 
alternativa imediata para a geração de trabalho, renda, e enfrentamento do desemprego. Assim, torna-se 
viável discorrer sobre os elementos que nos possibilite pensar as possibilidades e desafios presentes na 
aplicabilidade do projeto de economia solidária. Para tanto, levantamos as seguintes indagações: De que 
modo a economia solidária se apresenta como solução pontual para a resolução de problemas sociais? 
O que suas ações e desdobramentos possibilitam aos atores sociais envolvidos? Quais as dificuldades 
apontadas como principais para o fortalecimento destas práticas econômicas e solidárias? Em que medida 
esta provável solução pontual se (re)configura (ou não) em um processo popular de aprendizagem? 
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Geração de renda.
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INTRODUÇÃO

A precarização do trabalho e o desemprego ocasionaram uma série de fatores sociais, entre 
eles se destaca o crescimento do trabalho informal relevante para compreendermos as estratégias de 
enfrentamento do desemprego que foram surgindo em nossa sociedade, como resposta a crise do emprego 
e as dificuldades para ingresso no trabalho formalizado. Nesta conjuntura de busca de alternativas à 
subsistência, surgem iniciativas voltadas para novas formas de organização da produção e do trabalho. 

Neste sentido, a economia solidária surge propondo questionamentos acerca do modelo econômico 
vigente, que trouxe graves conseqüências econômicas, sociais, e ambientais para a sociedade. A proposta 
de geração de renda de forma coletiva e solidária tem sido uma resposta importante aos trabalhadores 
em relação às transformações ocorridas no mundo do trabalho, uma vez que nos aponta para uma nova 
forma de organização das relações sociais. 

Estas propostas têm se expandido de forma organizada por diversos lugares no mundo, questiona 
se sobre as possibilidades de mudanças nas relações humanas e na forma com que as pessoas se relacionam 
com a sociedade em que vivem, podendo se consolidar em uma estratégia de sobrevivência por parte dos 
trabalhadores.

Na perspectiva da economia solidária, surgem os empreendimentos que buscam a geração de 
trabalho e renda a partir de práticas coletivas.  Denominados de Empreendimento Econômico Solidário 
(EES), a administração é feita de forma coletiva pelos próprios trabalhadores, por meio de uma gestão 
participativa e democrática. Para além destas relações de trabalho e produção, os EES articulam com as 
questões políticas, sociais, ambientais, tanto no campo comunitário como das redes sociais. 

No âmbito do debate teórico e empírico, existem conflitos e tensões quanto à compreensão e 
eficácia da economia solidária enquanto proposta de geração de renda, e possível alternativa no que 
concernem as soluções pontuais de resolução de problemas sociais. De um lado se questiona as suas 
possibilidades para melhoria da qualidade de vida e emancipação econômica e sócio-política dos 
envolvidos diante de uma situação de crise. Do outro lado, se problematiza a sua atuação como uma 
alternativa para ações pontuais, e os desafios constantes para a consolidação de práticas econômicas 
solidárias e autogestivas.  

Nesta perspectiva, as ações e estratégias construídas na perspectiva da economia solidária e da 
autogestão, nos levam a refletir e problematizar sobre o seu papel neste contexto. Deste modo, propomos 
uma reflexão teórica sobre os elementos que nos possibilite pensar as possibilidades e desafios para a 
consolidação da proposta da economia solidária.

A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NA SOCIEDADE CAPITALISTA

O trabalho sendo percebido como base que fornece todos os bens e confortos materiais que uma 
nação consome anualmente, ou seja, responsável pela riqueza das nações, Smith (1983) destaca de um 
lado a habilidade, destreza e bom senso em que o trabalho é executado, e do outro lado, a proporção 
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entre o número daqueles que executam trabalho útil e os que não executam.    Assim, a abundância ou 
escassez está mais intimamente ligada às habilidades do trabalho, ou seja, um trabalhador, mesmo o 
mais pobre e de baixa posição, se for frugal e laborioso, pode desfrutar de uma porção maior de bens 
necessários e confortos materiais. 

Os trabalhadores precisam se alimentar, vestir e se alojar, para tanto precisam receber uma fatia 
do produto de seu próprio trabalho, para que sejam bem alimentados, vestidos e alojados. Para o autor, 
com o crescimento do capital cria-se emprego, o salário tende a se ajustar no mercado de trabalho, 
logo, entende-se que não existe excesso de oferta de trabalhadores. (SMITH, 1983).

Por outro lado, Marx (1983) destaca que existe um exercito de reserva de mão de obra que 
contribui para que o trabalhador aceite suas condições precárias de trabalho, uma vez que ele não 
possui mercadorias distintas de sua força de trabalho, é a única coisa que ele tem a vender; o possuidor 
do dinheiro marcha como capitalista, e o outro, é como alguém que levou a própria pele para o 
mercado.

Um número significante de pessoas sai do setor de subsistência, caracterizado pela produção de 
bens primários, para o setor capitalista se oferecendo para trabalhar, o aumento de pessoas disponíveis 
ao mercado, acrescentado a mão de obra desqualificada, contribuem para que o preço do trabalho 
corresponda a um nível de subsistência. (LEWIS, 1969).

Existe uma coerção econômica que faz com que os trabalhadores vendam sua força de trabalho 
por um salário de subsistência, essas relações são vistas como uma transação de indivíduos iguais e 
livres, contudo, não são transparentes, os meios pelos quais ocorre a apropriação são obscuros por sua 
própria natureza (WOOD, 2014). A autora afirma ainda que

De um lado, o Estado tem de ajudar a manter viva uma população sem propriedade que não tem outro meio de 
sobrevivência quando não existe trabalho, conservando um “exército de reserva” de trabalhadores ao longo das 
inevitáveis quedas cíclicas de demanda de trabalho. Por outro lado, tem de garantir que rotas de fuga e outros 
meios de sobrevivência que não o trabalho assalariado para o capital não estejam tão disponíveis a ponto de 
liberar os sem-propriedade da imposição de vender sua força de trabalho, quando necessária para o capital. 
(WOOD, 2014, p. 26).

Nesta perspectiva, a autora ressalta o papel do estado para regular as demandas do capitalismo, 
e reforçar a coerção sobre os trabalhadores, e destaca ainda os imperativos sistêmicos, a concorrência 
de mercado, a acumulação de lucro sobrepondo as pessoas, e conseqüentemente as injustiças sociais, a 
distância cada vez maior entre ricos e pobres, as falhas na democracia, a degradação do meio ambiente, 
e assim por diante.

As inovações nas técnicas de produção, ligadas à divisão e especialização do trabalho 
e à invenção de equipamentos ou “maquinaria” teria contribuído para um enorme aumento da 
produtividade do trabalho. (SMITH, 1983).

Ricardo (1985) destaca que as condições de vida da classe trabalhadora são prejudicadas com 
o aumento da produtividade associado ao emprego da maquinaria, visto que, há uma substituição do 
trabalho humano, o que ocasiona desemprego, baixa nos salários, e a deterioração dos trabalhadores. 
Para o autor, os trabalhadores precisavam regular o seu número, para superar o salário de subsistência, 
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através da escassez de trabalhadores ao lado da demanda no mercado de trabalho. Ricardo muda de 
idéia, e abandona a noção de Smith de que a demanda por trabalhadores cresce proporcionalmente ao 
capital que foi investido na produção, pelo contrário, a demanda cresce cada vez menos.

De acordo com Marx (1983) o valor de cada mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho 
requerido para fornecê-la com sua qualidade normal, destacando que existe uma apropriação do 
trabalho alheio, e que a força de trabalho que não foi paga pelo capitalista legitima a exploração do 
trabalho, assim, o crescimento de capital e de riqueza é acompanhado pela constituição contínua de um 
“exército industrial de reserva”. Através da mais-valia, apropriação do excedente do trabalho que não 
foi pago ao trabalhador, Marx destaca que por toda parte, o trabalhador adianta ao capitalista o valor 
de uso da força de trabalho; o comprador a consome, antes de receber o pagamento de seu preço; por 
toda parte, portanto, o trabalhador fornece crédito ao capitalista. O processo de consumo da força de 
trabalho é simultaneamente o processo de produção de mercadoria e de mais-valia.

O aumento cada vez maior da especialização e a divisão do trabalho teriam ocasionado a 
alienação do trabalhador que perde a noção do processo como um todo, não se reconhecendo no 
produto final e não desenvolvendo a sua capacidade criativa na produção. (MARX, 1983)

Marx (2011) destaca que o trabalho é a fonte de toda riqueza e que a maior dominação é aquela 
que aliena o homem e o torna dependente do sistema, desta forma, afirmava que o trabalhador produzia 
mais valor do que recebia em forma de salário. Para ele, existe uma lógica que tenta camuflar as lutas 
de classes, e que devido a uma parcela de trabalhadores que é mantido desempregado, o estado possui 
facilidade em reprimir qualquer reação (greves, por exemplo), o que contribui para um aumento da 
miséria. Assim, enfatiza que é preciso conhecer a realidade social através da “práxis”, compreendendo 
a sociedade pelas suas bases materiais, pois “ uma revolução só é possível em conseqüência de uma 
nova crise”.

O capitalismo global financeiro provocou um contexto de expropriação econômica e exclusão 
social, sendo responsável pela perda de emprego, precarização das relações de trabalho, desintegração 
dos valores culturais e éticos, entre outras adversidades. (ABRANTES et all, 2009). 

O trabalhador se torna dependente do sistema, e esta situação contribui para a precarização do 
trabalho, pois o seu salário é de subsistência, o que proporciona minimamente as condições básicas 
de sobrevivência. É interesse do capitalista que o trabalhador consiga sobreviver minimamente, pois 
precisa da sua força do trabalho e da reprodução dos trabalhadores para atender a ordem das transições 
diárias do capitalismo.

Os trabalhadores ao longo da história buscam sobrepor às crises sociais, políticas e econômicas, 
ocasionadas com o advento e expansão do capitalismo a precarização do trabalho, prejudicando as 
condições de vida da classe trabalhadora, nesta perspectiva, apresentaremos alguns apontamentos 
sobre a economia solidária enquanto estratégia para os trabalhadores. 

ECONOMIA SOLIDÁRIA E NOVAS RELAÇÕES DE TRABALHO

Estamos vivenciando momentos em que se destaca o aumento de ações coletivas, que buscam 
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alternativas para minimizar o desemprego e promover a inclusão social das pessoas. Nesta conjuntura, 
a economia solidária fortalece as ações coletivas que se concretiza num movimento social que trabalha 
a possibilidade de amenizar as explorações nas relações de trabalho que ainda existe, e este é o 
propósito da organização dos trabalhadores em Empreendimentos Econômicos Solidários (EES). 

O conceito de economia solidária apresenta diferentes perspectivas, não sendo claramente 
delineado, pois é um conceito em construção, apresentando concepções divergentes, contudo, um 
consenso é fundamental, trata-se do destaque que é dado aos anseios em busca de mudanças sociais.

A economia solidária ganha visibilidade no Brasil a partir das décadas de 80 aos anos 90, 
com experiências apontadas como resultantes da crise do mercado de trabalho, e do aumento do 
desemprego. Segundo Culti (2014)

Em nosso País temos visto perversos reflexos no mercado de trabalho, onde o resultado visível é 
a significativa taxa de desemprego e subemprego. Além do desemprego observa-se um importante 
movimento de precarização nas relações de trabalho, que pouco difere dos sintomas existentes 
nos países mais desenvolvidos, embora aqui amplie significativamente o número dos socialmente 
excluídos e deteriore ainda mais as condições de vida que já estavam muito distantes das economias 
centrais, onde a distribuição de riqueza é mais bem equacionada.  [...] No Brasil em particular, o que 
se vê através da distribuição de renda é um alto grau de concentração e crescimento do desemprego 
e pobreza. (2004, p. 4).

Para Pochmann (2004), o marco inicial da economia solidária se deve à união de dois 
movimentos específicos do Brasil; de um lado, o crescimento do desemprego, e como conseqüência o 
enorme excedente de mão de obra. Do outro, à composição de um movimento constituído por grupos 
de militantes sociais e críticos articulados em favor da construção de alternativas de organização social 
no Brasil. 

Deste modo, a economia solidária surge com o propósito de fomentar transformações no 
mundo do trabalho, se divergindo completamente do modo de produção vigente, significando desta 
forma, uma ferramenta de integração que une várias pessoas numa perspectiva de trabalho coletivo e 
solidário, que não almeje o acúmulo de riquezas e sim a geração de trabalho e renda para as famílias. 

O crescimento da informalidade e o desemprego são fatores que colaboraram para o aumento 
das ações coletivas voltadas para a geração de trabalho e renda que permita por sua vez a emancipação 
dos trabalhadores rumo à conquista da cidadania, e da autonomia nas relações de trabalho.  De acordo 
com Singer (2003, p. 13) “A economia solidária é uma criação em processo contínuo de trabalhadores 
em luta contra o capitalismo”. 

A coletividade se torna uma alternativa possível para os atores sociais, que retomam a 
perspectiva cooperativista e autogestionária, como estratégia de superação do desemprego. De acordo 
com Paul Singer (2004)

Como defesa contra a exclusão social e a queda na indigência, as vítimas da crise buscam sua inserção 
na produção social através de variadas formas de trabalho autônomo, individuais e coletivas. Quando 
coletivas, elas optam, quase sempre pela autogestão, ou seja, pela administração participativa, 
democrática, dos empreendimentos. São estes os que constituem a economia solidária. Mudanças 
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como estas se registram em muitos países. No Brasil assumiram proporções notáveis, a ponto de 
tornar a economia solidária uma opção adotada por movimentos sociais e importantes entidades da 
sociedade civil, como Igreja, sindicatos, universidades e partidos políticos. (SINGER, 2004, p. 3)

Neste contexto, instituições e entidades passam a apoiar iniciativas associativas e comunitárias 
articulando com experiências do cooperativismo popular e da economia solidária, com a proposta de 
fomentar e potencializar as novas formas de produzir e comercializar. Esta tem sido uma resposta 
importante aos trabalhadores em relação às transformações ocorridas no espaço do trabalho, uma vez 
que nos aponta para uma nova forma de organização dos processos ocasionados pelo desemprego. 

A Economia Solidária é um movimento amplo e profundo, cujas raízes históricas se encontram nas 
ações e nas lutas de organizações de trabalhadores, de movimentos populares, de grupos engajados 
nas universidades e nas igrejas. Um movimento vivo, dinâmico, que se fortalece e se organiza cada 
vez mais. Os Brasileiros e Brasileiras estão se unindo para fazer a Economia Solidária porque os frutos 
da economia dominante são muitos amargos: desemprego, falta de terra para trabalhar, destruição 
do meio ambiente. A Economia Solidária é uma realidade presente, que abre perspectivas de um 
futuro diferente, infinitamente melhor para todos.  (CONSELHOS DAS REDES DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA DA AMAZÔNIA) 3

Neste sentido, a economia solidária desenvolve a capacidade dos trabalhadores, em articularem em 
prol de um novo modelo de desenvolvimento solidário, representa ainda a esperança de melhoria de vida 
de uma significante parte da população, que precisa vender a sua força do trabalho para a sobrevivência, 
e que, sobretudo ainda sofrem com a Invisibilidade Social. De acordo com Caprario (2009)

Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para 
viver. [...] É uma prática regida pelos valores de autogestão, democracia, cooperação, solidariedade, 
respeito à natureza, promoção da dignidade e valorização do trabalho humano, tendo em vista um 
projeto de desenvolvimento sustentável global e coletivo. Existem milhares de empreendimentos 
em todo o país, produzindo, vendendo, comprando solidariamente, gerando trabalho e renda. 
(CAPRARIO, 2009) 

A Secretaria de Economia Solidária (SENAES) do Ministério do Trabalho e Emprego do 
Governo Federal brasileiro apud RUTKOWSKI define os empreendimentos solidários como “aqueles 
que não possuem patrão nem empregado, em que a administração é feita de forma coletiva pelos próprios 
trabalhadores e que funcionam no marco da ‘economia solidária’(ES)”. Constitui-se num instrumento 
de mudanças nas relações de trabalhos existentes, e ao mesmo tempo é uma ferramenta de valorização 
do trabalho humano e um meio de sobrevivência de muitas pessoas excluídas do mercado de trabalho 
formal.  

3  Conselhos das Redes de Economia Solidária da Amazônia. Disponível em http://conselhodasredeses.wordpress.
com/economia-solidaria/. Acessado em 23 Março. 2012.
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POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

A Economia solidária tem representado uma possibilidade importante para os trabalhadores, não 
é somente uma alternativa ao desemprego, mas às relações de trabalho precarizadas.

Contudo, existem diversos problemas no que concerne a participação dos indivíduos neste tipo 
de organização. No campo econômico, muitas vezes a renda gerada a partir do trabalho coletivo não é 
suficiente para garantir as necessidades básicas de sobrevivência; no campo sócio-político e o do bem 
estar social4, deparamos com resquícios da cultura capitalista onde predomina o individualismo e o 
consumismo. 

De acordo com Gaiger (2003) os empreendimentos autogestionários enfrentam desafios frente 
à economia capitalista, pode-se destacar a submissão a lógica de acumulação capitalista e utilitarista 
imposta pelos agentes econômicos, e as relações de competitividade da economia de mercado. 

As dificuldades vivenciadas por um Empreendimento Econômico Solidário se estendem ainda 
ao próprio desconhecimento de sua existência por parte da sociedade civil, assim esses grupos possuem 
um espaço ainda pequeno no que se refere à produção, comercialização e escoamento dos produtos. Esta 
situação reflete na divulgação dos produtos, tendo como conseqüência um processo de comercialização 
ainda insuficiente. Por outro lado, a participação em feiras da agroecologia, agricultura familiar, 
cooperativismo e economia solidária, têm representado um avanço significativo tanto na divulgação dos 
produtos, quanto na própria comercialização.

Além disso, destaca se as atividades formativas, os encontros de socialização entre os grupos, 
as Feiras de Economia Solidária, e as mobilizações realizadas na perspectiva dos fóruns regionais, 
estaduais e nacional de economia solidária, em conjunto com os agentes sociais dos empreendimentos e 
as entidades de apoio e fomento.

Os grupos estão criando uma forma própria de lutar pela sobrevivência, métodos de administrar, 
gerenciar e remunerar o trabalho por eles desenvolvidos, onde se re-descobrem as virtudes produtivas, 
ecológicas, associativas, cooperativas e sociais. É um jeito de trabalhar junto com a família e com 
os amigos que é resgatado, revalorizado, e que é capaz inclusive de reconstruir uma cultura local. 
(CÁRITAS BRASILEIRA, 2006)

Os desafios se estendem a aquisição de equipamentos, a falta de capital de giro para o 
desenvolvimento das atividades, e a dificuldade das compras da matéria prima em mercados alternativos, 
para fomentar a cadeia produtiva solidária. 

De acordo com o Atlas de Economia Solidária no Brasil 2005 – 2007 (2009) com relação às formas 
de organização dos empreendimentos econômicos solidários no Brasil, a maior parte está organizada sob 
4  Entende-se por bem-estar o conjunto de factores de que uma pessoa precisa para gozar de uma boa qualidade de 
vida. [...] O bem-estar social engloba, portanto as coisas que incidem de forma positiva na qualidade de vida: um emprego 
digno, recursos econômicos para satisfazer as necessidades, um lar para viver, acesso à educação e a saúde, tempo para o 
lazer, etc. Apesar de a noção de bem-estar ser subjectiva (aquilo que é bom/favorável para uma pessoa pode não sê-lo para 
outra), o bem-estar social está associado à factores económicos objectivos.
Conceito de Bem Estar Social. Disponível em: <http://conceito.de/bem-estar-social>. Acesso em: 11 nov. 2012.
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a forma de associação (52%), seguida dos Grupos Informais (36,5%). 

Figura 1. Formas de Organização dos Empreendimentos Econômicos solidários no 
Brasil

FONTE: “Atlas de Economia Solidária no Brasil 2005 – 2007”, 2009.

A informalidade pode apresentar uma problemática aos grupos, tendo em vista a restrição de 
acesso a direitos trabalhistas, o que contribui para a precarização das relações de produção, contrariando 
a proposta de melhoria de vida dos trabalhadores.

Assim, esses grupos estão engatinhando em busca de espaços para a produção, comercialização 
e escoamento dos produtos. Os desafios da autogestão do empreendimento e da geração de renda 
em contraponto a lógica da economia capitalista arraigada, talvez sejam os principais motivos da 
desmobilização dos grupos. Por outro lado, é inegável que mesmo com todas as dificuldades que os EES 
possuem para se manterem organizados, estes vêm garantindo a sobrevivência de parcelas significativas 
da população, enquanto uma estratégia pontual. De acordo com Benedito de Oliveira podemos considerar 
“o cooperativismo e a economia solidária como formas de organização social que podem significar a 
possibilidade de um elenco de movimentos emancipatórios.” (OLIVEIRA, 2003, p.61).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da dinâmica capitalista, os trabalhadores tendem a estarem submissos a esta lógica. Para 
a consolidação de um EES é necessário que ocorra mudanças na subjetividade dos trabalhadores, deste 
modo, a Economia Solidária por meio dos empreendimentos, apresenta um papel importante para a 
geração de trabalho e renda, sobretudo, pelas novas possibilidades de organização da produção.

A Economia Popular Solidária também é uma forma de se opor ao sistema capitalista que excluem 
brutalmente as pessoas do mercado de trabalho, onde existem os dominados e os dominantes. Além disto, 
contribui para a valorização do trabalho humano, o fortalecimento das relações solidárias, do respeito ao 
meio ambiente, e a melhoria da auto-estima das pessoas. 

Contudo, apesar da economia solidária surgir como estratégia de sobrevivência para os 
trabalhadores, ela é uma ação pontual, que necessita do amparo de políticas públicas, uma vez que 
ainda não é suficiente para proporcionar melhores condições de vida e proteção social para a classe 
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trabalhadora.
Consideramos inegável a importância das ações coletivas para a constituição e consolidação de 

um movimento social popular emancipatório que busque superar as barreiras do sistema capitalista que 
cria riquezas e simultaneamente gera a miséria, romper com as explorações no mundo do trabalho, e 
principalmente alcançar a emancipação dos trabalhadores rumo à cidadania. 
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