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RESUMO

A proposta buscou analisar alguns dos aspectosda economia solidária, quanto a sua gênese, seus princípios e 
suaatuação no Brasil e Norte de Minas. A fim de elucidar os aspectos holísticos do fenômeno investigado, a 
pesquisa seguiu na linha exploratória com procedimento bibliográfico. A abordagem foi do tipo qualitativa, 
uma vez que procurou-se a compreensão dos princípios do objeto pesquisado a partir de diferentes perspectivas 
teóricas. Em complemento, foi utilizada a abordagem quantitativa que serviu para ilustrar mediante amostras 
a atuação da economia solidaria. Quanto às indagações a serem respondidas, as perguntas foram: a economia 
solidária seria um novo modo de produção? Quais elementos permitiriam identificar como algo novo? O 
estudo identificou que a economia solidária traz em sua gênese um novo modo de produção que resgata os 
princípios antigos do artesanato e da produção manual. Em suas características marcantes e fundamentais 
podemos encontrara cooperação e a solidariedade como elementos inovadores econtrapostos àconcorrência e ao 
individualismo que predominam na economia tradicional dominante.Na economia solidária a valorização está 
centrada no ser humano e não no capital. A tentativa dessa modalidade autogestionáriaé resgatar os indivíduos 
excluídos pelo sistema capitalista contribuindo assim para o desenvolvimento da própria economia, seja no 
consumo, na produção e distribuição de riqueza de modo sustentável equitativo e democrático. Os resultados 
obtidos revelam ainda o crescimento desta economia no Brasil e como ela tem influenciado a sociedade na 
busca de uma nova racionalidade centrada em um desenvolvimento multidimensional que contemple a esfera 
social, econômica, política, ecológica e cultural. 
Palavras chaves:economia solidária; novo modo de produção; capitalismo.

1 Pesquisa com apoio da FAPEMIG -APQ 02207-14 - A economia social face ao trabalho e ao emprego – modos de 
construção e processos de produção.  Coordenadora: Profª Dra. Luciene Rodrigues. 
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INTRODUÇÃO
A economia solidária cumpre uma função importante na sociedade contemporânea. Com o desenvolvimento 

do capitalismo, politicas do Estado e como os avanços das tecnologias observa-se as transformações e o crescimento 
dessa economia no mundo. A igualdade social, trabalho coletivo, cooperativismo e solidariedades são alguns 
exemplos que comprovam que a existência de outras formas de se pensar a economia. 

O objetivo do artigo foianalisar alguns dos aspectosda economia solidária, quanto a sua gênese, seus 
princípios e sua atuação no Brasil e Norte de Minas. Para isso, a metodologia utilizada foi do tipo qualitativa além 
de uma abordagem quantitativa com usos de dados de pesquisas realizadas no campo investigado. 

O trabalho está dividido em três partes, além dessa introdução e das considerações finais, o texto 
apresentauma primeira seção cujo conteúdo são alguns dos aspectos concernentes a economia solidária com 
detalhes da sua gênese e princípois e ao capitalismo,em seguida está registrado uma breve exposição da economia 
solidária no Brasil e por fimo estudo recai sobre a economia no Norte deMinas com alguns dados obtidos da 
Secretaria de Economia Solidária  - SENAES. 

ASPECTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA: GÊNESE E PRINCÍPIOS
O surgimento da economia solidaria está ligado as influencias da primeira revolução industrial ou do 

capitalismo que possibilitou novas formas de produção e distribuição com valores e princípios diferenciados. 
Assim junto com o surgimento da economia dominante também surgiu modos alternativos de economia como 
assevera Singer: 

A economia solidaria surge como modo de produção e distribuição alternativo ao capitalismo, 
criado e recriado periodicamente pelos que se encontram marginalizados do mercado de 
trabalhos. A economia solidaria casa o principio da unidade entre posse e o uso dos meios de 
produção e distribuição da (produção simples de mercadorias) com o principio da socialização 
destes meios. O modo solidário de produção e distribuição parece a primeira vista um hibrido 
entre o capitalismo e a pequena produção de mercadorias. A economia solidária foi inventada por 
operários, nos primórdios do capitalismo industrial, como resposta à pobreza e ao desemprego 
resultantes da difusão “desregulamentada” das máquinas-ferramenta e do motor a vapor no 
início do século XIX. As cooperativas eram tentativas por parte de trabalhadores de recuperar 
trabalho e autonomia econômica, aproveitando as novas forças produtivas. Sua estruturação 
obedecia aos valores básicos do movimento operário de igualdade e democracia, sintetizados 
na ideologia do socialismo (SINGER, 2005, p.13-84).

Ao que se percebe a economia solidária nasce do sistema capitalista e trás como prática a cooperação, a 
uniãodos trabalhadores notrabalho em conjunto.

Para Marx o conceito de cooperação está relacionado:

A forma de trabalho onde muitos operários trabalham lado a lado e em conjunto, após um plano 
geral, num mesmo processo de produção, ou em processo diferentes, mais relacionados. Além 
disto, a cooperação dos assalariados não e senão um simples efeito do capital que os emprega 
simultaneamente. A cooperação no processo do trabalho, tal como a vemos predominar no 
inicio da civilização, entre os povos caçadores ou inda na agricultura da civilização, entre 
os povos caçadores ou ainda na agricultura das comunidades indianas, baseia-se por lado na 
propriedade em comum das condições da produção e por outro lado no fato de que o individuo 
permanece também intimamente ligado á sua tribo ou á suacomunidade como abelha á sua 
coméia, por essas duas características ela se distingue de cooperação capitalista (MARX, 
1980, p.58-64).
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Como explica Marx o processo de cooperação em civilizações mais antigas é distinto da cooperação no 
capitalismo e similar aos aspectos da economia solidária no contexto apontado por Marx. 

Enquanto modelo estruturado de trabalho coletivo, os estudos mostram que a economia solidária surge nas 
primeiras cooperativas na Inglaterra no século XIX, sendo a mais famosa delas, cooperativa de Rochdale fundada 
em 21 de dezembro de 1844. Depois do surgimento da cooperativa na Inglaterra, outras formas de economia 
solidária foram surgindo tendo como queaideia central a diminuição da desigualdade social frente ao desemprego 
e a exclusão social. 

Numa perspectiva Durkheimiana, o desenvolvimento da economia solidária tem a sua importância, pois este 
ajustamento possibilita aos indivíduos de uma mesma sociedade lutar juntos contra as ameaças de desintegração 
pela via da solidariedade.

Na discussão sobre a solidariedade pode-se apresentar os argumentos sobre o assunto de Durkheim:

Os laços que unem cada elemento ao grupo constituem a solidariedade que pode ser de dois 
tipos:orgânica ou mecânica. A sociedade e chamada mecânica quando “lida diretamente o 
indivíduo a sociedade, sem nenhum intermediário”, constituindo-se de “um conjunto sem 
nenhum intermediário”, constituindo-se de “um conjunto mais ou menos organizado de 
crenças e sentimentos comuns a todos os membros do grupo:é chamado tipo coletivo”. A 
condensação da sociedade, ao multiplicar as relações intersociais, leva ao progresso da divisão 
do trabalho. Á medida que se acentua a divisão dotrabalho social, a solidariedade mecânica 
se reduz e forma-se uma nova: a solidariedade orgânica ou derivada da divisão do trabalho. 
Institui também um processo de individualização. Os membros são, então, solidários porque 
tem uma esfera própria de ação, uma tarefa e, além disso, cada um dos demais depende das 
outras partes que compõem a sociedade. A função da divisão social do trabalho é, enfim, a de 
integrar o corpo social, assegurar-lhe a unidade. É, portanto, uma condição de existência da 
sociedade organizada, uma necessidade (DURKHEIM,2000,p.29).

Assim de acordo Durkheim a solidariedade entrelaça na economia como o objetivo de facilitar a 
vivencia em sociedade. Desse modo, ao que se percebe, há na economia solidária os dois tipos de solidariedades 
descritas, uma do tipo orgânica que facilita a interdependência nas relações produtivas coletivas, e a outra 
do tipo orgânica propiciada pelas relações de vizinhança e comunitárias que são conduzidas pelos valores e 
sentimentos comuns de igualdade.

Diante disto, o capitalismo tem muitas diferenças com a economia solidaria, pois o capitalismo visa à 
propriedade privada e a maximização dos lucros por partes dos capitalistas. Já na economia solidária o que é 
mais visado é a cooperação, o trabalho emgrupo e a distribuição dos recursos de modo igualitário. Abaixopode-
seobservaralgunsaspectosque diferenciam as duas economias: 
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Figura 1 – Quadro Comparativo – Economia Capitalista e Economia Solidária

Fonte: Gabriel Kraychete (2006)

No quadro comparativo, mostra que o capitalismo diferentemente da economia solidária“visa a 
maximização do lucro, ou seja, o aumento do excedente apropriado pelo capital com base no controle privado 
sobre os meios de produção e circulação” (CASTELLS,2003, p.57). Como susodito, o capitalismo é influenciado 
pela busca do lucro da produtividade. Com esta linha de raciocínio afirma Karl Marx que:

O sistema capitalista representa a própria exploração do trabalhador por parte do dono dos 
meios de produção, na disputa desigual entre capital e proletário sempre o primeiro sai 
vencedor. Desse modo, o ordenado pago representa um pequeno percentual do resultado final 
do trabalho (mercadoria ou produto), então a disparidade configura concretamente a chamada 
mais-valia, dando origem a uma lucratividade maior para o capitalista.(Marx,1980, p. 1)

A ECONOMIA SOLIDARIA NO BRASIL

O surgimento de economia solidaria no Brasil se deu em meados de 1980 como explicar 
Singer:

A economia solidária começou a ressurgir, no Brasil, de forma esparsa na década de 1980 
e tomou impulso crescente a partir da segunda metade dos anos de 1990. Ela resulta de 
movimentos sociais que reagem à crise de desemprego em massa, que tem seu início em 1981 
e agrava-se com a abertura do mercado interno às importações, a partir de 1990 (SINGER, 
2003,p. 25).

A economia solidária tem se destacado nos estudos nas ultimas décadas no Brasil. As discussões têm 
como objetivo analisar a inclusão de indivíduos nesse modo de produção social ao mesmo tempo em que o 
Paísestá inseridoem situações de desemprego. 

No que se refere ao desemprego proporcionado pelo cenário econômico político e social dosanos80 e 
90 do século tem-se as tabelas a seguir: 
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TABELA 1 – Taxa de DesempregoTaxa de Desemprego Aberto nas Regiões Metropolitanas:Década de 1980
Ano Taxa(%)

1981 7,9
1982 6,3
1983 6,7
1984 7,1
1985 5,3
1986 3,6
1987 3,7
1988 3,8
1989 3,3

Fonte: IBGE.

Como se pode observar na tabela acima nos anos de 1981 a 1989, a queda na taxa de desemprego que 
inicialmente era de 7,9% chega ao final da década com 3,3%.O aumento do emprego pode ser explicado pelo 
aumento das indústrias multinacionais e indústrias nacionais que foram criadas pala necessidade da industrialização 
do Brasil. 

Na tabela 2 apresenta-se as taxas de desempregos da década de 1990.

TABELA 2 – Taxa de DesempregoDesemprego Aberto nas Regiões Metropolitanas -1991 - 1999 

(Média Anual)década de 1990
Ano Taxa(%)Total Mulheres Homens

1991 4,8 4,8 4,9
1992 5,9 5,6 6
1993 5,3 5,2 5,6
1994 5,1 4,8 5,5
1995 4,7 4,5 4,8
1996 5,4 5 6,1
1997 5,7 5,3 6,3
1998 7,6 7,1 8,3
1999 7,5 7 8,3

Fonte: IBGE.

Pode se observar que as taxas de desemprego nos inicio dos anos90 eram baixas em 1991 de 4,8% e no 
fim do período ela aumentou substancialmente para 7,5% isto se deu pelo aumento intenso da tecnologia utilizada 
nas indústrias. Outro aspectos importante foi a necessidade da sociedade investir na especialização do trabalho 
pois com a evolução do maquinário é preciso saber manusear o aparelho. Nesse sentido houve a necessidade deste 
investimento em capital humano.Nas duas tabelas acima, observa-se as que taxas de desemprego foram afetadas 
pelo aumento da tecnologia. 

Nesse contexto, com o aumento tecnologia empregado no processo produtivo e por consequência o 
aumento do desemprego e a exigência pelo mercado, a economia solidária nesse momento se desponta como um 
novo empreendimento que tem em sua característica o acolhimento das pessoas que passaram por este processo e 
que por algum motivo foram excluídos do mercado de trabalho. 

Diante desse cenário no Brasil, uma alternativa contra o desemprego é o principal motivo do surgimento 
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dos empreendimentos sociais e solidários. Como assinala Pereira e Farias (2009, p. 10).

Quanto à atuação dos empreendimentos solidários no Brasil, metade (50%) dos 
empreendimentos solidários atua exclusivamente na área rural, 33% na área urbana e 
17% têm atuação tanto na área rural como na área urbana. No que se refere às regiões 
do país em que atuam, vale ressaltar que no Sudeste a maioria (60%) atua na área 
urbana, e nas regiões Norte e Nordeste, a participação dos empreendimentos solidários 
que atuam exclusivamente na área rural está acima da média nacional (57% e 63%, 
respectivamente). 

Para o FBES (Fórum Brasileiro de Economia Solidaria) a definição de economia solidaria possuitrês 
dimensões, quais sejam: 

1-Economicamente: é um jeito de fazer a atividade econômica de produção, oferta 
de serviços, comercialização, finanças ou consumo baseado na democracia e na 
cooperação, o que chamamos de autogestão: ou seja, na Economia Solidária não existe 
patrão nem empregados, pois todos os/as integrantes do empreendimento (associação, 
cooperativa ou grupo) são ao mesmo tempo trabalhadores e donos. 2-Culturalmente: 
é também um jeito de estar no mundo e de consumir (em casa, em eventos ou no 
trabalho) produtos locais, saudáveis, da Economia Solidária, que não afetem o meio-
ambiente, que não tenham transgênicos e nem beneficiem grandes empresas. Neste 
aspecto, também simbólico e de valores, estamos falando de mudar o paradigma da 
competição para o da cooperação de da inteligência coletiva, livre e partilhada.3- 
Politicamente: é um movimento social, que luta pela mudança da sociedade, por uma 
forma diferente de desenvolvimento, que não seja baseado nas grandes empresas nem 
nos latifúndios com seus proprietários e acionistas, mas sim um desenvolvimento 
para as pessoas e construída pela população a partir dos valores da solidariedade, da 
democracia, da cooperação, da preservação ambiental e dos direitos humanos. (Fórum 
Brasileiro de Economia Solidaria2003,p.1).

Pode-se perceber que a economia solidaria traz consigo a tentativa de diminuir a desigualdade social começado 
pelo âmbito econômico, político e cultural, assim ela se propõe a modificar também as técnicas utilizadas para 
a produção, melhorando a partilha e diminuído a desigualdade entre a população.Para o Ministério do trabalho 
Brasileiro alguns princípios são muito importantes para a economia solidária. São eles:

1-Cooperação: ao invés de competir, todos devem trabalhar deforma colaborativa, buscando 
os interesses e objetivos em comum, a união dos esforços e capacidades, a propriedade coletiva 
e a partilha dos resultados;2-Autogestão: as decisões nos empreendimentos são tomadas de 
forma coletiva, privilegiando as contribuições do grupo ao invés de ficarem concentradas 
em um indivíduo. Todos devem ter voz e voto. Os apoios externos não devem substituir nem 
impedir o papel dos verdadeiros sujeitos da ação, aqueles que formam os empreendimentos; 
3-Ação Econômica: sem abrir mão dos outros princípios, a economia solidária é formada por 
iniciativas com motivação econômica, como a produção, a comercialização, a prestação de 
serviços, as trocas, o crédito e o consumo;4-Solidariedade: a preocupação com o outro está 
presente de várias formas na economia solidária, como na distribuição justa dos resultados 
alcançados, na preocupação com o bem-estar de todos os envolvidos, nas relações com a 
comunidade, na atuação em movimentos sociais e populares, na busca de um meio ambiente 
saudável e de um desenvolvimentosustentável.

Os princípios em comento são os que dão importância para economia solidaria. A ênfase nesse sentido 
recainessas características cruciais para a busca por uma sociedade mais justa e igualitária. 
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A ECONOMIASOLIDARIA NORTE DE MINAS

A Economia solidária no Norte de Minasapresenta algumas diferenças da economia solidaria 
em relação a Europa e no Brasil de modo geral, pois há os fatores climáticos que influenciam e também 
existe um numero  maior  de  pessoas  com  menos  escolaridade e que se encontram em situações de 
vulnerabilidade social Como mostra os estudos de Leite e Pereira citado por Araújo:

 O Norte de Minas tem como uma das suas características mais marcantes o fato de localizar-
se numa área de transição, tanto do ponto de vista ambiental, quanto socioeconômico. Com 
seus ecossistemas de cerrado e caatinga, seu clima tendendo à semi-aridez e as precárias 
condições de vida da maior parte da sua população, apresenta uma maior proximidade com a 
realidade nordestina. É comum relacionar a região com a pobreza, a seca, a marginalização, o 
isolamento regional, a dependência dos municípios frente às transferências da União e do Estado, 
fenômenos que, historicamente, aproximam-na mais do Nordeste brasileiro do que do Sudeste. 
É considerada como uma região de transição (...)  Conhecendo mais de perto o Norte de Minas 
não podemos deixar dar razão a essa visão dualista da região, através da qual identificamos, 
concomitantemente, muita pobreza e nichos de riqueza, modernidade e tradicionalismo, produção 
e escassez, discursos e realidade. É nessa região que Montes Claros individualiza-se por ser o 
centro urbano mais desenvolvido (LEITE e PEREIRA, 2008, p. 28-29) apud (ARAÚJO, 2009, 
p.136).

Conforme os estudos de Araújo (2009, p. 136), nesse contexto do norte de Minas, está a cidade 
de Montes Claros, a maior do Norte de Minas, com mais de 400 mil habitantes e com uma economia 
crescente mas que não se diferencia do restante do país, pois ha “um número de pessoas à procura de 
emprego e da informalidade devido à não absorção dessa população na oferta de emprego”. 

Diante disto, é que a economia solidária também se faz presente no Norte de Minas e em Montes 
Claros. Abaixo pode-seobservar a atuação de empreendimentos solidários no Norte de Minas tabelas e 
gráficos.

Tabela 3 - Área de atuação dos empreendimentos
Brasil Minas Gerais Norte de Minas Montes Claros

Número de empreendimentosrurais 10 793 375 33 11
Número de empreendimentosurbanos 6856 599 62 31
Número de empreendimentos rurais e urbanos 2058 214 3 2
Número total de empreendimentos 19708 1188 98 44

Fonte: elaboração própria com base nos dados da SENAES (2013). 
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Gráfico 1 - Atuação dos Empreendimentos Solidarios no Norte deMinas

Fonte: elaboração própria com base nos dados da SENAES (2013). 

Pode-se perceber dos dados acima que no Norte de Minas a maioria dos empreendimentos são 
urbanos, com 32%, o que justifica de certa maneira o desemprego e a informalidade nessa região e por 
consequência a busca de alternativa de trabalho coletivo.  

Quanto a categoria dos empreendimentos econômicos solidários, os dados do sistema de 
informação da SENAES apresenta o seguinte na tabela 4 e no gráfico 2.

Tabela 4 - Categoria social dos Sócios
Brasil Minas Gerais Norte de Minas Montes Claros

Agricultoresfamiliares 10899 399 27 6
Artesão 3534 492 21 15
Artistas 225 21 0 0

Assentados da reformaagraria 1033 25 3 1
Catadores de matériasrecicláveis 606 41 2 1

Garimpeirosoumineiros 20 1 0 0
Técnicos profissionais de nível superior 194 11 1 0

Outros trabalhadoresautônomos 1261 80 16 12
Desempregados 677 57 14 7

Não se aplica 1259 61 14 2
Total da categoria social dos sócios 19708 1188 98 44

    Fonte: elaboração própria com base nos dados da SENAES (2013). 
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A maior porcentagem de empreendimentos solidários no Norte de Minas e de agricultura famíliar 
que apresenta 28% do total. Pode-se notar com a analise de dados que o Norte de Minas e Montes Claros 
ainda possuem poucos empreendimentos em relação a Brasile Minas Gerais.Conclui se com isso ao 
que a economia solidaria no Brasil esta em um processo de desenvolvimento, pois as políticas publicas 
aplicadas ao setor ainda são incipientes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Economia Solidária é uma proposta de trabalho para osque se encontram  excluídos pela 
sociedade capitalista, individualista e competitiva como explicitado por  Singer. 

Como alternativa mais democracia de geração de renda, essa outra forma de se pensar a economia 
é uma realidade no Brasil e Norte de Minas como mostraram os dados. Além de alternativa de trabalho, a 
economia solidária também é uma via para os trabalhadores questionarema desigualdade existente sociedade 
capitalista de produção (POCHMANN, 2006).

Assim, em uma sociedade voltada para o individualismo como destacado por Adam Smith (1790, 
p. 10) “sempre que há muita propriedade, há grandes desigualdades. Por cada homem muito rico tem de 
haver quinhentos pobres e a influência de poucos pressupõe a indigência de muitos”.

Como fora visto, a economia solidária possui aspectos diferenciados a do sistema capitalista pois em 
seus aspectos busca a redistribuição da propriedade ou dos recursos ao seu alcance de modo equitativo. Sendo 
assim, aumenta a capacidade de as pessoas para a formação de solidariedades seja mecânica ou orgânica que 
requer forte integração como condição de desenvolvimento de seu potencial. 
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