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RESUMO 

 

 
     O presente estudo tem a finalidade de discorrer sobre o tema Cooperativismo e a 
Economia Solidária. A idéia do texto é apresentar o Cooperativismo com um 
fenômeno derivado da necessidade humana, não tendo sido precedido de nenhum 
estudo filosófico. O mesmo nasce, portanto, da própria luta social, sendo uma 
doutrina de origens motivadas por situações práticas. O trabalho realiza, em um 
primeiro momento, uma exposição histórica da origem ideológica, a corrente dos 
Socialistas Utópicos. Destacando-se como marco que legitima a prática e a doutrina 
do cooperativismo tradicional, a experiência dos “Pioneiros de Rochdale”, que 
contribuíram de forma definitiva para o método cooperativo, estabelecendo os 
princípios teóricos e as regras práticas da organização e do funcionamento das 
cooperativas, que representam ainda hoje, uma alternativa para a geração de 
trabalho, renda e bem-estar social, sendo opção de contraponto ao capitalismo 
globalizado e excludente, uma vez que partilha os resultados com todos, sendo um 
espaço democrático, de respeito e ajuda mútua em que as pessoas crescem e 
realizam-se econômica, profissional e socialmente, como cidadãos livres. Ao longo 
do tempo o Cooperativismo foi se distanciando de seus princípios originários, sendo 
utilizado como instrumento de dominação do Estado, principalmente no Brasil, 
onde este quadro somente reverteu-se com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, que além de garantir a autonomia e efetivar a autogestão, coloca o Estado 
como apoiador deste sistema, garantidor da participação social e do Direito 
Cooperativo, dada à importância deste instituto como forma de transformação 
social. Neste contexto ressurge a Economia Popular Solidária, como resposta ao 
desemprego e a precarização do trabalho, resgatando e traçando o perfil do novo 
cooperativismo dentro das perspectivas sociais. Através de um processo de 
construção ascendente, respeitando a democracia e a igualdade, onde as 
organizações coletivas são os protagonistas da transformação social.    
 
 
Palavras-chave: Cooperativismo; economia popular solidária; geração de trabalho e 
renda; cidadania e democracia.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

 

     O presente trabalho monográfico, baseado em pesquisa bibliográfica, tem como 

principal objetivo realizar uma abordagem sócio-jurídica do Cooperativismo na 

perspectiva da Economia Popular Solidária, como alternativa de geração de trabalho 

e renda, no resgate da cidadania. Neste intuito, foi enfocado o Cooperativismo ao 

longo da história, culminando com o estágio atual do Cooperativismo na 

perspectiva da Economia Solidária, que refloresce a cooperação no mundo do 

trabalho, consagrada também nos artigos 1° e 3° da Constituição Federal, que define 

Estado Brasileiro.    

     Deste modo, o primeiro capítulo do trabalho discorre sobre os principais 

aspectos históricos relativos à origem do sistema cooperativista, destacando o 

contexto social que propiciou sua criação, fundamentado na essência humana que 

necessita da cooperação. Ressalta-se ainda a importante contribuição dos 

pensadores do socialismo utópico, na qual é imputada a origem do modelo 

cooperativo, como alternativa para superar a exploração e a opressão inerentes ao 

trabalho assalariado no período da Revolução Industrial. 

     Destacando-se como marco que legitima a prática e a doutrina do 

cooperativismo tradicional, a experiência dos “Pioneiros de Rochdale”, que 

contribuíram de forma definitiva para o método cooperativo, estabelecendo os 
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princípios teóricos e as regras práticas da organização e do funcionamento das 

cooperativas. Definindo conceitos, objetivos e proposta do cooperativismo, 

analisando-os sob a luz do contexto mundial. 

     Na segunda parte do trabalho, analisa-se o Cooperativismo no Brasil, 

discorrendo sobre sua introdução e sua utilização como instrumento de dominação 

por parte do Estado, diante da intervenção que este detinha sobre o sistema, 

fundamentado nos preceitos legais, conforme o período correspondente. Esta 

descrição é abordada na evolução histórica da legislação cooperativista, que em 

determinados períodos distancia-se dos princípios originadores desta doutrina, 

conforme é apresentado por Waldirio Bulgarelli.  

     Ainda neste segundo capítulo, são analisados os aspectos jurídicos e doutrinários 

relevantes, que traçam as diretrizes do Cooperativismo no Brasil, atuando 

diretamente no funcionamento das cooperativas. Destacando-se, assim, a 

Constituição Federal/88, que além de garantir a autonomia e efetivar a autogestão, 

coloca o Estado como apoiador deste sistema, garantidor da participação social e do 

Direito Cooperativo, dada à importância deste instituto como forma de 

transformação social.   

     Finalmente, no terceiro capítulo, analisa-se a Economia Popular Solidária, 

iniciando-se com o resgate do contexto histórico que a originou, citando um dos 

exemplos mais significativos, a Corporação Cooperativa de Mondragón.  Neste 

resgate, presencia-se o enfraquecimento da Economia Solidária, ressurgindo 

novamente, com o desemprego e a precarização do trabalho, no século XX. Inicia-

se assim, uma análise da conjuntura atual da Economia Solidária Brasileira, que 

permite o resgate e traça o perfil do novo Cooperativismo dentro das perspectivas 

sociais, através de um processo de construção ascendente, respeitando a democracia 

e a igualdade, constituindo segundo Paul Singer, uma alternativa superior ao 

capitalismo1. Ressaltando a sociedade organizada como peça fundamental desta 

transformação, apresentada a partir das práticas em nível local, estadual e nacional.  

     Assim sendo, conclui-se a análise a partir da compreensão do verdadeiro sistema 

cooperativista, consolidado através da Economia Popular Solidária, como uma 

                                                 
1 SINGER,Paul. Introdução à Economia Solidária.p.114 



 8

alternativa de geração de trabalho e renda, valorizando o homem e não o capital, 

consolidando relações sociais baseadas na solidariedade, cooperação, igualdade, 

liberdade e democracia.  

 

 

 

 

 

 

2. O COOPERATIVISMO 

 

 

2.1. ORIGENS HISTÓRICAS DO COOPERATIVISMO 

 

     Os seres humanos, historicamente, necessitam da cooperação. Desde a Pré-

história, eles organizam-se em grupos, visando suprir suas necessidades básicas de 

sobrevivência. Ao longo da história, registra-se a existência de várias organizações 

semelhantes às cooperativas, como os “grêmios” do Antigo Egito, as “orglinas” e 

“tiasas” da Grécia, os “colégios” e as “sodalistas” dos Romanos, entre outros. 

Também, na América, encontra-se os “ayllus” dos Incas e os “calpulli” dos Astecas, 

que desenvolviam tanto no trabalho como na vida em geral, significativas formas de 

solidariedade e cooperação2. 

     Mas o Cooperativismo surgiu, como é conhecido hoje, a partir dos pensadores 

do socialismo utópico3, através da ação dos trabalhadores de organizarem se em 

cooperativas. Um dos grandes defensores desta corrente, na qual é imputada a 

                                                 
2 RECH, Daniel. Cooperativas: uma alternativa de organização popular. p. 13. 
3 Corrente filosófica que acreditava que poderia transformar a sociedade capitalista, eliminando o 
individualismo, a competição, a propriedade individual e os lucros excessivos, responsáveis pelas 
desigualdades e miséria dos trabalhadores, através da compreensão e da boa vontade da burguesia. 
(COULON, Olga Maria Fonseca e PEDRO, Fábio Costa. O SOCIALISMO UTÓPICO Disponível 
em: http://www.hystoria.hpg.ig.com.br/utopia.htm) 
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origem do modelo cooperativo, foi o pensador inglês Robert Owen4, cujas idéias 

são caracterizadas pela mudança do sistema social, combatendo o lucro5 e a 

concorrência6, de forma pacífica e gradativa, modificando assim o homem.  

     Segundo, Francisco Quintanilha Veras Neto,  

 
[...O Cooperativismo surgiu, no modo de produção capitalista, como uma iniciativa 
visando a uma alternativa para superar a exploração e a opressão inerentes ao trabalho 
assalariado no período da Revolução Industrial.7 ] 
 

     Neste sentido, o Cooperativismo foi um fenômeno derivado da necessidade 

humana, não tendo sido precedido de nenhum estudo filosófico. O Cooperativismo 

nasce, portanto, da própria luta social, sendo uma doutrina de origens motivadas por 

situações práticas. Um exemplo disso foram os “Pioneiros de Rochdale” que 

contribuíram de forma definitiva para o método cooperativo, estabelecendo os 

princípios teóricos e as regras práticas da organização e do funcionamento das 

cooperativas.  

     Em Manchester, na Inglaterra, no dia 21 de dezembro de 1844, vinte sete 

tecelões e uma tecelã do bairro de Rochdale fundaram a “Sociedade dos Probos, 

Pioneiros de Rochdale. Sendo esta a primeira cooperativa formal nestes moldes. O 

objetivo principal do grupo, no seu surgimento, era o de fugir da exploração a que 

estavam submetidos e buscar melhores condições de vida para seus associados, o 

que acabou tornando-se o marco, no qual se legitima a prática e a doutrina do 

cooperativismo tradicional. Além de ser, até a atualidade, uma importante referência 

para todo o movimento cooperativista internacional.  

                                                 

4Robert Owen (1771-1858) principal representante do socialismo utópico inglês, industrial 
próspero e filantropo, era considerado, à sua época, como um sonhador. Foi o criador das primeiras 
cooperativas de produção e consumo. (CRUZ, Paulo Sergio Alves. A Filosofia cooperativista e o 
cooperativismo no Brasil e no mundo. p.33) 

5 Lucro [Do Lat.Lucru] “sm. Ganho, vantagem ou benefício que se obtém de alguma coisa, ou com 
uma atividade.2.P.ext. Vantagem, proveito, interesse, ganho,utilidade.3.Econ.Beneficio livre de 
despesa que se obtém na exploração de uma atividade econômica.”  (BUARQUE, Aurélio de 
Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. p.1051) 
6 Concorrência [Do Lat. cocurrentia] “Econ. 1.Ato ou efeito de concorrer.2.Competição, 
rivalidade, em especial àquela que ocorre entre produtores e vendedores de um mesmo produto.”  
(BUARQUE, Aurélio de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. p.447) 
7 VERAS NETO, Francisco Quintanilha . Cooperativismo: nova abordagem sócio-jurídica. 
p.71. 
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     O que parecia apenas um armazém, criado para oferecer aos seus associados 

produtos de boa qualidade e primeira necessidade, entre outros serviços de ordem 

socioeconômica, transformou-se na semente do movimento cooperativista. Com 

objetivos definidos, esses trabalhadores economizaram, durante um ano 28 libras e 

criaram uma sociedade que atuaria no mercado de trabalho. 

     É importante comentar que ao iniciarem seu negócio, foram vitimas de deboche 

por parte dos demais comerciantes. Mas apesar de tudo, e para surpresa de todos, 

logo no primeiro ano de funcionamento o capital da empresa aumentou para 180 

libras e cerca de dez anos mais tarde o “Armazém de Rochdale”, já contava com 

1.400 cooperados. 

     A partir da experiência Rochdaleana, o Cooperativismo foi aceito por todos os 

governantes e reconhecido como uma fórmula democrática para a solução de 

problemas socioeconômicos. 

     O Cooperativismo, considerado como um modo de vida de mais de cem anos, 

representa, ainda hoje, uma alternativa para a geração de trabalho, renda e bem-estar 

social, sendo opção de contraponto ao capitalismo globalizado e excludente, pois 

partilha os resultados com todos, sendo um espaço democrático, de respeito e ajuda 

mútua em que as pessoas crescem e se realizam econômica, profissional e 

socialmente, como cidadãos livres. 

     Conforme contextualiza RECH, as cooperativas modernas estruturaram-se   no 

século XIX, divididas sob o ponto-de-vista socialista e capitalista, demonstrando 

um posicionamento diferenciado, tanto no papel que desempenham como nos 

objetivos cooperativistas8. A concepção socialista entende a cooperativa como um 

dos caminhos para uma nova ordem econômica e social, enquanto que, na 

concepção capitalista, as cooperativas são utilizadas como um corretivo aos defeitos 

do próprio sistema.  

     Dentro da concepção capitalista, as cooperativas não se desvinculam do capital, 

fato este que lhe dá características de uma empresa comercial. Tal posicionamento 

dificulta o relacionamento entre as cooperativas, desencadeando a concorrência 

pelos espaços comerciais e de mercados. Estas apropriações inadequadas do 

                                                 
8 Idem. Ibidem, p.13. 
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movimento cooperativista, pelas práticas capitalistas, resultam na distorção de seus 

princípios, propagando a descrença dos trabalhadores nesta forma de organização 

coletiva.   

     A implantação do Cooperativismo, de maneira imprópria, além de desprezar toda 

a construção ideológica de sua origem histórica, também desrespeita a construção 

doutrinária como proposta, conceitos, objetivos, que serão apresentados a seguir.  

 

 

2.2. PROPOSTA, CONCEITO E OBJETIVO DO COOPERATIVISMO: 

 

     A partir da valorização do homem e não do capital, socializando os recursos e 

tendo como base a cooperação e a liberdade, o Cooperativismo propõe uma nova 

ordem econômica e social. Essa forma de organização coletiva vem, ao longo dos 

tempos, representando uma alternativa a muitas pessoas que se unem, para através 

da ajuda mútua, promover o desenvolvimento de seus sócios e da comunidade como 

um todo. 

     Neste sentido, identifica-se o Cooperativismo como um sistema socioeconômico, 

autogerido em bases democráticas, operacionalizado pela ajuda mútua, visando à 

satisfação das necessidades econômicas e à promoção moral dos membros a ele 

integrado9, tendo como base um objetivo comum, de forma solidária, através da 

organização do trabalho e do esforço humano, concretizando assim a cooperação. 

Ou ainda, segundo Waldirio Bulgarelli, este é “um sistema reformista da sociedade 

que quer obter o justo preço, abolindo o intermediário e o assalariado, através da 

solidariedade e da ajuda mutua10.” 

     Nos mais diferentes setores da sociedade organizada, o Cooperativismo tem 

despontado como modo de organização que busca no coletivo a alternativa ideal 

para geração de trabalho, renda e bem-estar social. É a opção de desenvolvimento 

econômico que se constrói com a partilha dos resultados. É o caminho e meio, onde 

                                                 
9 CRUZ, Paulo Sergio Alves. A Filosofia cooperativista e o cooperativismo no Brasil e no mundo. 
p.49. 
10 BULGARELLI, Waldirio. As sociedades cooperativas e a sua disciplina jurídica. p.17.  
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a democracia, o respeito e a ajuda mútua possibilitam que o indivíduo se realize 

econômica, profissional e socialmente. 

     Mas é necessário ficar claro que a função econômica das cooperativas é diferente 

das Empresas Mercantis e das Sociedades Anônimas, pois estas têm como objetivo 

a obtenção do lucro, enquanto que as cooperativas são sociedades de pessoas que 

visam à prestação de serviços aos seus associados, dividindo entre si os ganhos.  

     Em se tratando de conceitos, pode-se definir cooperativa como uma sociedade 

sem fins lucrativos, de cunho econômico, onde as pessoas se unem voluntariamente 

para desenvolver uma atividade produtiva de forma coletiva, baseada na ajuda 

mutua e na solidariedade, respeitando seus princípios, prestando serviços aos seus 

usuários, ou seja, os cooperados. Ou ainda, “são sociedades de pessoas, com forma 

e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas 

para prestar serviços aos associados11”.  

     É exatamente, na definição da cooperativa que se inicia a confusão sobre o 

entendimento de sua natureza jurídica, que reflete em seu funcionamento. O 

conteúdo econômico leva a grande maioria situar este instituto dentro do Direito 

Comercial, mas este ramo tem como fundamento básico o lucro, que não é visado 

nas sociedades de pessoas. Por isso, entende-se que as cooperativas encontram 

maiores semelhanças no Direito Civil do que no Comercial, mas como elas 

possuem forma e natureza jurídica própria, não estão diretamente ligadas a nenhum 

dos dois ramos citados, e vão além destes, transitando entre eles sem se situar.  Esta 

situação acontece por que ao mesmo tempo em que a legislação vigente, define que 

as cooperativas têm natureza civil, faz, por outro lado, a exigência do registro na 

Junta Comercial, ou seja, ora se enquadram nas características civis, ora nas 

comerciais.    

     A situação confusa diante da natureza jurídica das cooperativas é esclarecida no 

momento em que se tem o conhecimento dos verdadeiros princípios que direcionam 

para o bom funcionamento da referida sociedade, permitindo perfeitamente a 

existência de um empreendimento de cunho econômico sem visar o lucro, tendo a 

adesão voluntária e a liberdade como caráter essencial. 

                                                 
11 Artigo 4° da Lei 5.764 de 16 de dezembro de 1971. 
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     As cooperativas têm, portanto, outras características fundamentais, como a 

autogestão, a participação dos sócios e a distribuição das sobras, além do affectio 

soceitatis12, que define o elo de colaboração ativa entre os sócios e a sociedade, 

visando à prestação de serviços.    

     É justamente a prestação de serviços que possibilita alcançar o objetivo 

cooperativista de melhora às condições de vida das famílias associadas, bem como 

da comunidade em geral, dispensando a intervenção de patrão e intermediários na 

relação capital versus trabalho. Neste sentido, o capital é simplesmente o 

instrumento para alcançar seus objetivos, pois o fundamental é o resgate da 

dignidade humana através de seu trabalho, além de difundir o espírito de 

solidariedade e estimular a educação e a formação entre os cooperados.    

     Portanto, o Cooperativismo agrega as pessoas, democratiza as relações 

produtivas e resgata a cidadania dos indivíduos excluídos do quadro social13, 

através do respeito a suas bases, consolidadas na experiência Rochdaleana, que 

definiu seus valores e princípios.    

 

 

2.3. VALORES E PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO 

  

     As cooperativas são entidades de inspiração essencialmente democráticas, 

fundamentadas em valores de ajuda mútua, igualdade, equidade, solidariedade, 

democracia, liberdade, honestidade e responsabilidade social. E de seus princípios14 

que se opõem ao capitalismo15, como linhas orientadoras na prática de seus valores.  

                                                 
12 Interesse societário, ou ainda, desejo de constituir sociedade.  
13 BECHO, Renato Lopes. Elementos de Direito Cooperativo. p. 22. 
14 Principio “(do latim principiu). S.m. 1. Momento ou local ou trecho em algo tem origem”. (...) 2. 
Causa primária. 3. Elemento predominante na constituição de um corpo orgânico. 4. Preceito, 
regra, lei. 5. Base, germe. 6. Filos. Fontes ou causa de uma ação. 7. Filos. Proposição que se põe no 
inicia de uma dedução, e que não é deduzida de nenhuma outra dentro do sistema considerado, 
sendo admitida provisoriamente, como inquestionável. (São princípios os axiomas, os postulados, 
os teoremas etc.) (BUARQUE, Aurélio de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 
p.1393) 
15 Capitalismo sm. Econ. Sistema econômico e social baseado na propriedade privada dos meios de 
produção, na organização da produção visando o lucro e empregando trabalho assalariado, e no 
funcionamento do sistema de preços. (BUARQUE, Aurélio de Holanda. Novo Dicionário da 
Língua Portuguesa) 
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     Esses princípios expressam, de forma significativa, a função social do sistema, 

possibilitando a materialização da ideologia cooperativista. Os primeiros princípios 

foram divulgados pelos Pioneiros de Rochdale, porém, no decorrer deste tempo 

foram sendo reformulados, sem perder sua essência original. Mas como eles são à 

base das estratégias de desenvolvimento do sistema cooperativista existente nos 

diversos países, necessitam ser atualizados e aperfeiçoados. Como aconteceu em 23 

de setembro de 1995, na comemoração do centenário de existência da Aliança 

Cooperativa Internacional – ACI, ficando assim definidos: 

 a) Adesão voluntária e livre: Neste princípio, encontra-se a garantia 

constitucional da voluntariedade e da liberdade, pois ninguém poderá ser obrigado a 

ingressar em uma sociedade cooperativa ou permanecer associado contra sua 

vontade16. “As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas 

aptas a usar serviços e dispostas a aceitar a responsabilidade de sócio, sem 

discriminação social, racial, política, religiosa e de gênero17”.  

 b) Gestão democrática pelos membros: Cada sócio tem direito a um voto, 

independente de sua condição financeira, sobrepondo a pessoa ao invés do capital. 

Exercendo o controle democrático na organização em geral, de maneira formal 

através das assembléias gerais ordinárias e extraordinárias. Ou informal através de 

reuniões, encontros e seminários18. “As cooperativas são organizações 

democraticamente controladas pelos sócios os quais participam ativamente de suas 

políticas e tomadas de decisões. Os homens e as mulheres, eleitos como 

representantes são responsáveis para com os sócios, tem igualdade de votação (um 

sócio, um voto); as cooperativas de outros graus também são organizadas de 

maneira democrática19”  

c) Participação econômica dos membros: É a contribuição financeira dos 

sócios para a formação do capital da cooperativa, o qual é controlado 

democraticamente, tendo como fundamento a propriedade coletiva. “Os sócios 

contribuem eqüitativa e controlam democraticamente o capital de suas cooperativas. 
                                                                                                                                                    
 
16 VEIGA, Sandra Mayrink. Cooperativismo: uma revolução pacifica em ação. p. 43  
17  Congresso da Aliança Cooperativa Internacional – ACI 
18 BORGES, Guilherme Roman. Caminhos do Cooperativismo. p.133. 
19 Idem,Ibidem. 
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Usualmente, os sócios recebem juros limitados (se houver algum) sobre o capital, 

como condição de sociedade. Os sócios destinam as sobras aos seguintes 

propósitos: desenvolvimento das cooperativas, possibilitando a formação de 

reservas, parte dessas podendo ser indivisíveis, retorno aos sócios na proporção de 

suas transações com as cooperativas e apoio a outras atividades que forem 

aprovadas pelos sócios20”. 

d) Autonomia e Independência: Garantidas pela Constituição Federal no 

inciso XVIII do artigo 5°, as cooperativas tem que manter a independência em suas 

negociações e a autonomia, preservando o controle democrático. “As cooperativas 

são organizações autônomas de ajuda mútua, controladas por seus membros. 

Entrando em acordo operacional com outras entidades, inclusive governamentais, 

ou recebendo capital de origem externa, devem fazê-lo de forma a preservar seu 

controle democrático pelos sócios e manter a sua autonomia21”. 

e) Educação, formação e informação: As cooperativas devem promover a 

educação e formação de seus membros e familiares, de forma que estes possam 

contribuir, eficazmente, para o desenvolvimento dos empreendimentos 

autogestionários. Nesse sentido, esta deve investir, obrigatoriamente, pelo menos 

5% de suas sobras líquidas do exercício financeiro em educação e formação. “As 

cooperativas proporcionam educação e formação aos seus membros, dirigentes 

eleitos e administradores, de modo a contribuir efetivamente para o seu 

desenvolvimento. Eles deverão informar o publico em geral, particularmente os 

jovens e os lideres formadores de opinião, sobre a natureza e os benefícios da 

cooperação22”. 

f) Intercooperação: Neste princípio é necessário buscar a integração com 

organizações coletivas, visando consolidar e fortalecer o Cooperativismo, através do 

intercambio de informações, produtos e serviços23, criando redes de cooperação em 

nível local, regional, nacional e internacional. “As cooperativas atendem a seus 

                                                 
20 Idem,Ibidem. 
21 Idem,Ibidem. 
22 Idem,Ibidem. 
23 VEIGA, Sandra Mayrink. Cooperativismo: uma revolução pacifica em ação. p. 46. 
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membros mais efetivamente e fortalecem o movimento cooperativo trabalhando 

juntas, através de estruturas locais, nacionais, regionais e internacionais24”.  

g) Preocupação com a comunidade: As cooperativas têm por objetivo 

melhorar as condições de vida de seus associados, preocupando-se também com a 

comunidade, respeitando o meio ambiente, apoiando o desenvolvimento do modelo 

de sociedade sustentável e trabalhando com os recursos naturais sem provocar a 

depredação ou a poluição. “As cooperativas trabalham pelo desenvolvimento 

sustentável de suas comunidade, municípios, regiões, Estado e país através de 

políticas aprovadas por seus membros25’’    

     Após enunciar-se os princípios cooperativistas, concluí-se que se engajar neste 

sistema é conquistar a possibilidade de construir, com independência, um futuro 

mais digno e justo para todos. Vocação esta, essencialmente brasileira prevista na 

Constituição Federal, que será abordada no próximo capítulo, demonstrando a 

sintonia, segundo Ênio Meinen26, “entre o que se quer para o Estado brasileiro e o 

que oferece o cooperativismo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Idem,Ibidem. 
25 Idem,Ibidem. 
26 MEINEN, Ênio. Aspectos jurídicos do cooperativismo. p.26. 
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3. O COOPERATIVISMO NO BRASIL 

 

 

3.1. A INTRODUÇÃO DO COOPERATIVISMO NO BRASIL 

   

     No Brasil, a partir do século XVII, foram constituídas sociedades pré-

cooperativistas, nas Missões Jesuíticas27 desenvolvidas no Sul do país, destacando 

assim o espírito cooperativista através do exercício da solidariedade. Mas somente 

no século XIX, encontram-se as primeiras sociedades que seguem a doutrina 

cooperativista, de forma regular e consciente. 

     Até a abolição da escravatura, a aristocracia rural era extremamente auto-

suficiente e individualista, de modo que a sociedade apresentava condições sociais e 

políticas, contrárias ao crescimento do Cooperativismo28. Em 1847, foi fundada no 

estado do Paraná, a primeira cooperativa Tereza Cristina, que adotou o modelo 

rochdaleano e mesclou os princípios do embrionário cooperativismo brasileiro, que 

serviu de referência para novas organizações coletivas. 

     No início da República29, a legislação associativista tinha características rurais, 

porém foi nos centros urbanos que surgiram as primeiras cooperativas de 

                                                 
27 Missões Jesuíticas – Comunidades indígenas, que tentavam impedir a escravidão do índio, 
facilitando a catequese, além de ser comunidades auto-suficientes, que chagavam a comercializar o 
excedente produzido. (Educar: programa de estudo e pesquisa.p. 265) 
28 CRUZ, Paulo Sergio Alves. A Filosofia cooperativista e o cooperativismo no Brasil e no mundo. 
p.92. 
29 República – sf. Forma de governo em que um ou vários indivíduos eleitos pelo povo exercem o 
poder supremo por tempo determinado. (BUARQUE, Aurélio de Holanda. Novo Dicionário da 
Língua Portuguesa). 
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consumos30. Dentre estas, destaca-se a Cooperativa de Consumo dos Empregados 

da Companhia Paulista, Cooperativa de Consumo dos Funcionários da Prefeitura de 

Ouro Preto, Cooperativa Militar de Consumo do Rio de Janeiro e Cooperativa de 

Consumo de Camaragipe. Mesmo com a existência destas iniciativas, o 

Cooperativismo somente consolidou-se com o advento da Constituição de 1891, 

que permitia a liberdade de reunião, combinada com os seguintes acontecimentos: a 

imigração européia e o aumento no consumo.   

     Mas o setor empresarial não foi abalado com o surgimento do Cooperativismo, 

conforme contextualiza Francisco Quintanilha, “as cooperativas não interferiram na 

estrutura da organização social da produção, que continuou intacta e com os seus 

custos sociais muitas vezes mais reduzidos, pela atuação das mesmas31” . Ou seja, o 

modelo de produção capitalista permitiu simplesmente que o Cooperativismo 

atuasse em setores adjacentes, como consumo e credito.  

     Como exemplo, tem-se a cooperativa “Caixa Rural de Nova Petrópolis”, fundada 

pelo Padre suíço Teodoro Amstad, na Colônia de Nova Petrópolis do Rio Grande do 

Sul, no ano de 1902. Com objetivo de auxiliar a ausência de recursos econômicos 

dos imigrantes para o cultivo, armazenamento e comercialização da produção, bem 

como implementar melhorias na infra-estrutura da propriedade. 

     Embora fosse embrionário, o Cooperativismo apontava para a superação dos 

problemas regionais, como o baixo preço dos produtos coloniais e a concorrência 

desleal que os comerciantes do Sul enfrentavam com os comerciantes do Sudeste 

brasileiro. Nesta fase inicial, o Cooperativismo brasileiro demonstra sua fragilidade 

através da dissolução de diversas cooperativas. 

      Ressurgindo na década de 30, no Rio Grande do Sul, com a organização dos 

produtores coloniais em torno do movimento cooperativista. Nesta fase, o 

Cooperativismo deve ser entendido como proposta da política estatal para 

revitalizar o agrário, ou seja, a função da agricultura passaria a ser produtora de 

alimentos para a expansão do urbano-industrial brasileiro, onde os alimentos eram 

                                                 
30 PINHO, Diva Benevides. O pensamento cooperativo e o cooperativismo brasileiro. p.119. 
31 VERAS NETO , Francisco Quintanilha . Cooperativismo: nova abordagem sócio-jurídica.p.98. 
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ofertados em grande escala e o preço baixo, conseqüentemente, o salário desses 

trabalhadores poderiam ser mais baixos.   

     Mantendo-se assim até a década de 60, quando começam a ser implantadas as 

cooperativas empresarias. Nas décadas posteriores houve a decadência do sistema, 

contribuindo para elaboração da Lei 5.764/71, a qual concentrou as cooperativas nas 

mãos dos grandes produtores e industriais. Esta lei foi feita por militares, que 

segundo RECH, “de cooperação entendiam apenas as ordens do general de 

plantão32” . Neste período, o setor empresarial entra em crise, possibilitando o 

surgimento de várias cooperativas, onde sua direção e as pessoas que as operam são 

assalariadas, além de não exercerem a autogestão33, efetivando assim a descrença 

brasileira no cooperativismo.       

     Entre as décadas de 80 e 90, a crise na sociedade aumenta, juntamente com o 

desemprego e a exclusão social. Demonstrando a necessidade brasileira de buscar 

alternativas que revertesse esta situação, através da organização popular, ressaltando 

a evolução física e significativa do nosso Cooperativismo.  

     Principalmente com a promulgação da Constituição de 1988, que libera o 

Cooperativismo da tutela do Estado, além de incentivar a organização cooperada, 

respeitando seus princípios originários, bem como a autogestão, que no decorrer da 

evolução legislativa não foi evidenciada, deixando a organização das cooperativas a 

desejar, conforme será abordado a seguir. 

 

 

3.2. EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO  

 

     O Direito Positivo Brasileiro afirma na legislação a natureza jurídica das 

cooperativas que transitam entre do Direito Civil e o Direito Comercial, sem se 

situar, como já foi exposto no capitulo anterior. Para uma melhor compreensão, o 

sistema demanda um estudo sobre o Cooperativismo para entender o aspecto social 

e um estudo da lei para entender o aspecto jurídico. O social, na prática, dá espaço 

                                                 
32 RECH, Daniel. Cooperativas: uma alternativa de organização popular. p. 19. 
33 SINGER,Paul. Introdução à Economia Solidária.p.122. 
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ao econômico, mas não perde sua característica de buscar mudanças das regras 

positivas34.  

     A referida mudança é lenta e penosa, devido o respaldo que o econômico 

encontra fundamentado no poder, mas o caráter revolucionário do social não o deixa 

acomodar-se. Destarte, o Cooperativismo brasileiro passa por um novo estágio em 

busca da autogestão, que lhe é conferida após a Constituição de 1988, dando 

autonomia e liberdade de desenvolvimento35.      

     A conquista dessa evolução constituinte deu-se pela intensa mobilização das 

bases cooperativistas, que esteve sempre atuante, possibilitando o surgimento da 

legislação, ou seja, a lei cooperativista nasce a partir de mobilizações espontâneas 

da sociedade, principalmente com a chegada dos imigrantes alemães e italianos no 

sul do Brasil.   

     Analisa-se, agora, a evolução da legislação brasileira, fazendo uma abordagem 

dos aspectos significativos na trajetória legal do nosso cooperativismo. Utilizando a 

distribuição feita por Waldirio Bulgarelli, que divide em cinco períodos básicos: “o 

de implantação, o de consolidação parcial, o de centralismo estatal, o de renovação 

das estruturas e o de liberação36”.  

     No período de implantação37, ou segundo Vergílio Perius, “fase de constituição 

do ordenamento38”, encontra-se o primeiro enunciado legal sobre as cooperativas, 

possibilitando sua organização conforme art. 10 da Lei dos Sindicatos Agrícolas, 

Decreto-Legislativo n° 979, de 06 de janeiro de 1903, sendo aprovado seu 

regulamento pelo Decreto n° 6.532, de 20 de junho de 1907. 

     Ainda, neste período instaura-se o Decreto n° 1.637, de 05 de janeiro de 1907, 

criando os sindicatos profissionais e as sociedades cooperativas. Tais cooperativas 

tinham liberdade de constituição e funcionamento, sem nenhuma subordinação 

estatal, mas a forma era das sociedades comerciais, em comandita, em nome 

coletivo e anônimas. Depositando os atos constitutivos na Junta Comercial, 

obrigando-se a cada semestre depositar as alterações estatutárias e a lista dos 
                                                 
34 PERIUS, Vergílio Frederico. Cooperativismo e Lei. p.13. 
35  Idem. Ibidem, p.13.  
36 BULGARELLI, Waldirio. As sociedades cooperativas e sua disciplina jurídica. p.64. 
37 Idem. Ibidem. p.64. 
38 PERIUS, Vergílio Frederico. Op.cit.p.15. 
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sócios39. Desta forma, o legislador não respeitou os princípios básicos do 

solidarismo rochdaleano, equiparando as cooperativas às sociedades comerciais. 

Mesmo assim, na visão de Waldirio Bulgarelli, esta foi uma legislação razoável, 

pois não impedia o desenvolvimento das primeiras cooperativas brasileiras. 

     Já no segundo período, o de consolidação parcial40, compreendido entre 1932 a 

1966. Foi promulgado o Decreto 22.239/32, tornando-se um marco jurídico para a 

consolidação das sociedades cooperativas, conforme contextualiza Waldirio 

Bulgarelli, “ foi a primeira lei “rochdaleana”, consagrando muitos princípios 

doutrinários, e apesar de certas falhas técnicas e de terminologia, deu-lhe  uma 

estrutura compatível com sua verdadeira natureza cooperativa41” . Este decreto 

perdeu sua aplicabilidade quando o Cooperativismo passou a ser enquadrado no 

sindicalismo, voltando a vigorar com algumas alterações até 1943. Diante deste 

desajuste jurídico, foi promulgado o Decreto-lei 59, regulamentado pelo Decreto 

60.597 de 1967, começando o controle Estatal sobre o movimento cooperativista. 

     Este período compreendido entre 1967 até 1971, segundo Waldirio Bulgarelli, é 

o período de Centralismo Estatal42, pois o Decreto-lei 59 define que “ as atividades 

decorrentes de todas as iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, sejam originárias 

do setor privado ou publico, isoladas ou coordenadas entre si, desde que 

reconhecida o seu interesse público”.  Constatando, assim, a profunda crise do 

cooperativismo brasileiro, onde a política cooperativista passou a ser a própria 

atividade, ao invés de ser o conjunto de diretrizes que orientam a atividade43. Por 

outro lado foi o Decreto-lei 59, que esclareceu a parte de funcionamento das 

cooperativas, deixando de confundi-las com outros tipos de sociedades, definindo 

assim a Política Nacional do Cooperativismo. Merece destaque também, o art. 79 

do Decreto-lei 60.597 de 1967, que define o ato cooperativo como “ato praticado 

entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas 

entre si quando associadas, para a consecução de objetivos sociais”.  Mas elucidas 

renovações continuavam acompanhadas pela intervenção estatal, fato que levou o 
                                                 
39 BULGARELLI, Waldirio. As sociedades cooperativas e sua disciplina jurídica. p.64 
40 Idem. Ibidem. p.64. 
41 Idem. Ibidem, p.65-66. 
42 Idem. Ibidem, p.68. 
43 Idem. Ibidem, p.70. 
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movimento cooperativista a incansáveis protestos, até a aprovação da Lei 5.764 de 

dezembro de 1971.   

     Com esta legislação, inicia-se o período de Renovação das Estruturas, que não 

contempla as reivindicações do sistema, principalmente sobre a eliminação da 

autorização prévia.  Mas mesmo com alguns itens contrários ao desenvolvimento 

cooperativista, esta lei renova as estruturas, pecando no controle estatal que era 

mantido sobre as cooperativas, que na verdade não trazia nenhum beneficio para o 

Estado, mas prejudicava e muito o Cooperativismo. Outro ponto prejudicial era a 

verificação da “existência de condições de funcionamento da cooperativa em 

constituição”, pois dificilmente existiriam cooperativas sem condições de exercer 

suas atividades. É por isso, que a necessidade de autorização e a verificação de 

condições, são previsões legais que emperram o fortalecimento e o desenvolvimento 

do nosso cooperativismo, naquela época.   

     A intervenção estatal sobre o Cooperativismo existiu durante cinqüenta anos, no 

período compreendido entre 1938 a 1988, quando foi promulgada nossa 

Constituição Federal, que traz as propostas do X Congresso Brasileiro de 

Cooperativas, onde foram lançadas as bases de autonomia e autogestão. É neste 

sentido que a Constituição torna-se o marco decisivo para o fim da tutela do Estado 

sobre o cooperativismo brasileiro, marcando assim o inicio do “o período de 

Liberalização44” , ou segundo Vergílio Perius, “a fase autogestionária45”. Nossa 

Carta Magna tem papel fundamental para o Cooperativismo, transformando o 

Estado de intervencionista em apoiador do sistema, além do adequado tratamento 

tributário ao ato cooperativo, as cooperativas de garimpeiros e as de crédito46.  

     A Constituição Federal consagra a proteção ao sistema cooperativista, 

permitindo que as cooperativas busquem sua própria autodeterminação por meio da 

autogestão.  Esta postura constitucional resgata o verdadeiro fundamento da 

cooperação, que é a autogestão, que estão interligados, mas que durante muito 

tempo não foi exercida pelo cooperativismo brasileiro. E segundo Ênio Meinen,  

                                                 
44 Idem. Ibidem, p.75 
45 PERIUS, Vergílio Frederico. Cooperativismo e Lei. p.28. 
46 BULGARELLI, Waldirio. As sociedades cooperativas e sua disciplina jurídica. p.64. 
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[...O reconhecimento constitucional do cooperativismo, elevado a fundamento básico 
na esfera econômico-social, coincide com o avanço do país nos campos da liberdade, 
da democracia e da justiça social, valores este (de cunho genuinamente coletivo), 
como visto, sempre enaltecidos nos diferentes certames multilaterais que, 
invariavelmente merecedoras de nosso apoio, culminaram com a recomendação 
favorável à causa da cooperação47.] 
   

     Diante desta postura, a Constituição Federal é marco fundamental e relevante 

dos aspectos jurídicos do Cooperativismo, como será abordado no próximo item.   

 

 

3.3. RELEVÂNCIAS JURÍDICAS E DOUTRINÁRIAS 

 

     Perante a perfeita sintonia entre o que o Cooperativismo oferece e a Constituição 

Federal prevê em seus artigos 1° e 3°48, reafirma-se a relevância jurídica da Carta 

Magna brasileira. Ressalta-se, ainda, segundo Francisco Quintanilha, “que o texto 

constitucional consolidou o fundamento jurídico da Política Nacional de 

Cooperativismo, regulada pela Lei Federal da Política Nacional de Cooperativismo, 

através do artigo 5°49.”  

     A partir da promulgação da Constituição de 88, o Cooperativismo não tem mais 

a interferência do Estado, isto não implica uma renuncia à fiscalização, perante a 

existência de organizações fraudulentas50, que se constituem como cooperativas, 

mas no desenvolvimento de suas atividades, desrespeitam os valores e princípios 

norteadores do Cooperativismo. São as chamadas “cooper-gatos”, que serão 

abordadas no próximo capítulo. 

     O movimento cooperativista conquistou junto à Assembléia Nacional 

Constituinte, que os princípios cooperativos fossem concretizados, apoiando e 

                                                 
 
47 MEINEN, Ênio. Aspectos jurídicos do cooperativismo. p.26 
48 Idem. Ibidem, p.26. 
49 Dispõe o art. 5° da Constituição Federal: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes”: 
- “XVII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de 
autorização, sendo vedada à interferência estatal em seu funcionamento”. 
50 VERAS NETO, Francisco Quintanilha . Cooperativismo: nova abordagem sócio-jurídica. p.237. 
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estimulando o Cooperativismo na forma da lei, contribuindo assim para o 

desenvolvimento nacional, ressaltando a economia social51.  

     É com a missão de afastar a concorrência, o livre mercado e a escravidão 

assalariada, que a efetivação do verdadeiro Cooperativismo, o torna sujeito ativo de 

sua história, constituindo-se, segundo Francisco Quitanilha, “num foco de pressão e 

organização da sociedade civil brasileira, caracterizada por sua gelatinosidade na 

acepção gramsciana52”  

     Esta efetivação é justificada nos objetivos fundamentais da Constituição 

Federal53, onde encontra-se vários preceitos do Cooperativismo. Também segundo 

Francisco Quintanilha, citando Luis Roberto BARROSO,  

 

[...a efetividade significa, portando, a realização do direito, o desempenho concreto de 
sua função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos 
legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser 
normativo e o ser da realidade social54]. 
 

     Assim, mais uma vez a semelhança entre o Cooperativismo e a Constituição é 

evidenciada quando aborda-se a função social que existe nos dois, bem como a 

aproximação com a realidade social, prática essa que entende-se ser fundamental 

para a máxima efetivação do direito, ou seja, a existência das normas legais está 

intimamente ligada à sociedade e a solução dos seus problemas, não permitindo 

mais este distanciamento entre o direito e a realidade social brasileira. 

     Por isso, é fundamental garantir a auto-aplicabilidade das normas 

constitucionais, conforme a clareza do texto constitucional que diz em seu § 1° do 

art. 5°, “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação 

                                                 
51 Idem. Ibidem, p238-239. 
52 Idem. Ibidem, p. 242. 
53 Conforme dispõe o art. 3° e incisos: “Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:  
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III-erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV-promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação”. 
54 Idem. Ibidem, p. 243. 
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imediata”. Sendo assim, segundo Ênio Meinen, “os preceitos, porque auto-

executáveis, impõem-se com eficácia imediata, absoluta, integral55”.  

     Tanto na Constituição Federal como no Cooperativismo, a função social tem 

caráter fundamental para a sociedade, pois segundo Dalmo Dallari, a sobrevivência 

do ser humano depende de solidariedade56. 

     Os direitos são exercidos na convivência e a interdependência é a conseqüência 

da natureza associativa dos seres humanos, sendo uma característica fundamental 57. 

Ressalta-se, assim, que a cooperação faz parte da essência humana e o direito de 

participação é inerente ao homem.  

     Conforme contextualizada Dalmo Dallari, “a participação não é só um direito, é 

também um dever, bastando lembrar que não se pode ter uma sociedade 

democrática, na qual a vontade e os interesses de todos sejam considerados, se não 

houver a participação58” .  Por isso o homem é livre, mas é preciso levar a liberdade 

à vida social, garantindo a participação de todos através de regras de convivências, 

sem distinções fazendo assim a justiça social. O ser humano é igual na sua essência, 

a liberdade e a igualdade são valores sociais fundamentais, destarte como também 

são valores do Cooperativismo59.   

     Com bases nas relevâncias jurídicas citadas já sobre o cooperativismo, 

defendemos o Direito Cooperativo como ramo do Direito, deixando assim de 

transitar entre o Direito Civil e o Comercial sem se situar60. Fato este que possibilita 

várias interpretações sobre a natureza jurídica das cooperativas, que desviam o 

sistema de suas bases doutrinárias de origem.  

     Segundo Waldirio Bulgarelli, 

 

 […a idéia de um Direito Cooperativo não é nova, modernamente, outras teorias 
vieram à tona, agora, porém com foros de sistematização e racionalmente concebidas, 
a fim de demonstrar cientificamente a autonomia do Direito Cooperativo. Baseados 
na idéia de que o cooperativismo, como um sistema econômico característico, com 

                                                 
55 MEINEN, Ênio. Aspectos jurídicos do cooperativismo. p.36. 
56 DALLARI, Dalmo. Ambientalismo e participação na contemporaneidade.p.87. 
57 Idem. Ibidem,p.88. 
58 Idem. Ibidem, p. 97. 
59Idem. Ibidem, p. 93-97. 
60 BECHO, Renato Lopes. Elementos de Direito Cooperativo. p. 21 
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filosofia e técnica próprias, criou o seu próprio Direito, passaram os autores 
cooperativistas a não se conformarem com o enquadramento das cooperativas ao 
Direito Civil ou ao direito Comercial, ou a ambos, apontando as falhas desse falso 
enquadramento e as conseqüências danosas, na ordem prática, que ele implica61]. 

 

     Diante das relevâncias jurídicas e doutrinárias citadas, reforça-se o entendimento 

que a consolidação do Cooperativismo como alternativa concreta de trabalho e 

cidadania aos excluídos, vai além da simples organizações coletivas das pessoas, 

necessitando a criação de mecanismos que defendam os direitos sociais deste grupo, 

através da aplicação da norma cientifica, doutrinaria e filosoficamente correta pelo 

Estado, ou seja, precisa-se da harmonia entre a sociedade civil organizada, as regras 

fundamentadas no Direito Cooperativo e o Estado brasileiro disposto a colocar em 

prática e fiscalizar o que está previsto nas normas constitucionais e 

infraconstitucionais que garantam o exercício do verdadeiro Cooperativismo.  

     A efetivação desta harmonia tem sido consolidada a partir das práticas coletivas 

já existentes na sociedade atual, conforme será abordado no próximo capítulo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61BULGARELLI, Waldirio. As sociedades cooperativas e sua disciplina jurídica. p.104-105. 
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4. O COOPERATIVISMO NA ATUALIDADE 

 

 

4.1. COOPERATIVISMO E A ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA 

 

 

 4.1.1. ORIGEM DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA 

 

     O contexto histórico e social que contribuiu para o surgimento da economia 

solidária é conseqüência do capitalismo industrial, que ocasionou o 

empobrecimento dos artesões diante da difusão da maquina e da organização fabril 

da produção62. Configurando-se como um modo de produção alternativo e também 

critica operária e socialista ao Capitalismo, fixando nitidamente o “cooperativismo 

revolucionário”63. Segundo Paul Singer, os clássicos do Socialismo Utópico, como 

Robert Owen, Charles Fourier64 e Saint-Simon65, deram ao cooperativismo “ a 

inspiração fundamental, a partir da qual os praticantes da economia solidária foram 

                                                 
62 SINGER,Paul. Introdução à Economia Solidária. p.24. 
63 Idem. Ibidem, p.33-35. 
64 Charles Fourrier (1772-1825) Francês, considerado um socialista utópico, além de filósofo e 
reformador social. Em seus textos colocam os comerciantes como os causadores da miséria na 
sociedade e o feudalismo responsável por matar muitos trabalhadores. Criticou também a família, a 
religião e a “civilização”, que esta associada com a idéia de preservação. (Wikipédia,Disponível 
em: http://www.hostgold.com.br/hospedagem_sites/Charles_Fourier) 
65 Saint-Simon (1760-1825) Socialista Utópico, que acreditava na possibilidade de uma vida 
harmoniosa entre as diversas camadas da sociedade. Para ele, o governo deveria ser composto por 
cientistas, artistas, operários, industriais e banqueiros. (Educar: programa de estudo e pesquisa. p. 
241). 
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abrindo seus próprios caminhos, pelo único método disponível no laboratório da 

história: o da tentativa e erro66”.     

     Um exemplo significativo que aplica de forma coerente os princípios do 

Cooperativismo é a Corporação Cooperativa de Mondragón, o maior complexo 

cooperativo do mundo, criado em 1956, ao norte da Espanha, na cidade basca de 

Mondragón, por iniciativa de José Maria Arizmendiarreta67. O complexo era 

formado por cooperativas de produção industrial e de serviços comerciais com um 

banco cooperativo, uma cooperativa de seguro social, uma universidade e diversas 

cooperativas dedicadas à realização de investigações tecnológicas68. 

     Outro aspecto relevante do referido complexo é a criação do primeiro grupo 

cooperativo, ou seja, uma cooperativa de segundo grau, administrado por um 

conselho composto por representantes das cooperativas singulares.     Segundo Paul 

Singer, este, 

 

 [...modelo de grupo cooperativo foi muito importante não só por coordenar as 
atividades das cooperativas associadas e permitir economias de escala na prestação de 
serviços de pessoal, legais e contábeis em comum a todas elas, mas para eliminar 
diferenças de resultados econômicos entre ela]”.  

 

     A alternativa encontrada para evitar atrito entre as cooperativas do grupo foi a 

constituição de um único fundo, a ser distribuído entre todos os sócios, 

independente das suas contribuições a este69.  Com esta iniciativa Arizmendi 

fortaleceu e fomentou a concepção de novas cooperativas de segundo grau.   

     A Corporação Cooperativa Mondragón, desde a sua constituição, incentivou a 

educação, aderindo aos valores da economia solidária e treinando a autogestão. 

Refletindo de forma positiva no cotidiano local, prevalece a cooperação em todas as 

ações deste complexo cooperativo, possibilitando um desenvolvimento crescente até 

                                                 
66 Idem. Ibidem, p.38. 
67 Padre, mais conhecido como Arzmendi, que lutou na Guerra Civil Espanhola do lado 
republicano e servia na paróquia de Mondragón. Este clérico basco criou com o apoio da 
comunidade, uma escola técnica na qual lecionava o que hoje seria denominado “economia 
solidária”. (SINGER,Paul. Introdução à Economia Solidária. p.99.) 
68 Idem. Ibidem.p.98-99. 
69 Idem. Ibidem.p.100. 
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hoje, tornando-se um exemplo mais completo de uma economia solidária detentora 

de dinâmica própria70.  

     A economia solidária surgiu a partir do contexto social, onde a sociedade 

oprimida buscou uma alternativa para o caos estabelecido pelo capitalismo, assim 

como o Cooperativismo. Ao longo da história percebe-se o distanciamento entre 

eles, quando o Cooperativismo foi apropriado pelo capitalismo, no qual o desviou 

de seus valores e princípios. Mas com o passar do tempo, a crise da sociedade 

intensificou-se proporcionando o resgate do verdadeiro Cooperativismo, na 

perspectiva da economia popular solidária, como será abordado a seguir.     

  

 

4.1.2. A ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA NO SECULO XX. 

 

     Com a conquista dos direitos para os assalariados, o movimento operário 

empenhou-se mais em defendê-los e ampliá-los ao invés de procurar uma 

alternativa que se liberta do mesmo. Desta forma, houve a inserção do 

assalariamento nas cooperativas e o interesse pela economia solidária foi 

enfraquecido, ressurgindo, juntamente com o desemprego em massa, a partir das 

décadas de 60 e 8071. 

     Nesta reinvenção houve a retomada dos valores culturais do movimento 

operário: solidariedade, autogestão, autonomia, mutualismo, economia moral, e 

outros72. Segundo Paul Singer, “ o que distingue este novo cooperativismo é à volta 

aos princípios, o grande valor atribuído à democracia e à igualdade dentro dos 

empreendimentos, a insistência na autogestão e o repúdio ao assalariamento73” . 

Efetivando-se, assim, a ressurreição dos valores e princípios cooperativistas, 

consolidando a autogestão e conseqüentemente a Economia Popular Solidária. 

     Esta mudança, conforme contextualiza Paul SINGER, é proporcionada pela:  

                                                 
70 Idem. Ibidem.p.104-105. 
71 Idem. Ibidem.p.110. 
72 NASCIMENTO Cláudio. Autogestão e o Novo Cooperativismo. Disponível em: 
http://www.mte.gov.br/Temas/EconomiaSolidaria/TextosDiscussao/Conteudo/AUTOGESTAO_C
OOPERATIVISMO.pdf, p.01. 
73 Idem. Ibidem.p.111. 
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 [...crise dos Estados do “socialismo realmente existente” da Europa Oriental, que 
estourou em 1985, com a Perestroika74 e a Glasnost75 na União Soviética, e culminou 
em 1991 com a sua dissolução. E pelo o semifracasso dos governos e partidos 
socialdemocratas, principalmente na Europa, que mesmo vencendo as eleições e 
exercendo o poder governamental, não conseguiram muito mais do que atenuar os 
excessos do neoliberalismo e preservar mal as instituições básicas do Estado de bem-
estar social76].  

 

     Tais transformações demonstraram que o caminho da emancipação passa pela 

sociedade civil organizada, pelos movimentos de libertação, que visam preservar o 

meio ambiente, resgatar a dignidade do ser humano, melhorando suas condições de 

vida, a partir da sua própria iniciativa e empenho, verificando-se, assim, a oposição 

ao modo de produção capitalista, através da reinvenção da economia solidária. 

     A economia solidária é derivada da necessidade humana, num processo de 

construção de baixo para cima, sem nenhum estudo filosófico anterior, e ainda está 

em construção, pois não é uma teoria fechada. Segundo Cláudio Nascimento, ela 

“significa uma nova expressão do movimento cooperativista frente à nova etapa do 

capitalismo, caracterizada pelo desemprego estrutural e pela precarização do 

trabalho, sob a hegemonia da globalização financeira”. Neste sentido, a 

radicalização da economia solidária significa a reapropriação daquilo que o capital 

                                                 

74 Perestroika pronuncia-se pierestróika - era a expressão que denominava a reordenação da 
economia soviética, proposta pelo Secretário do Comitê Central do Partido Comunista da 
União Soviética, Mikhail Gorbachev. O próprio Gorbachev a denominava como "uma 
segunda revolução russa", que visava a uma economia moderna, competitiva, embora 
vinculada ao socialismo.( VELTMAN, Henrique, O que há atrás da Perestroika de Mikhail 
Gorbachev. Disponível em: http://www.gontijo-familia.adv.br/dji/latim/perestroika.htm) 

75 Glasnost Do russo glas, variação poética de golos (voz). Pronuncia-se glásnost.    
Publicidade, transparência, qualidade daquilo que tem voz, que é feito público. Daí seu 
significado político de "abertura política", vulgarizado após a ascensão política de Mikhail 
Gorbachov, na União Soviética. Este líder político visava a intensificar a liberalização 
político-econômica da União Soviética, aproximando-a do Ocidente. (Mikhail Gorbachov, 
Glasnost, a política da transparência. Disponível em: 
http://www.dji.com.br/latim/glasnost.htm) 

76 SINGER,Paul. Introdução à Economia Solidária. p.111. 
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expropriou dos trabalhadores ao longo da história77,  valorizando o homem sobre o 

capital, nas relações de trabalho, resgatando a essência humana da cooperação, da 

liberdade e da solidariedade. 

     É por isso que a Economia Solidária é uma forma de economia destinada a 

produzir o bem-estar coletivo e não a acumulação de riqueza. Estas organizações 

podem ser classificadas como cooperativas, associações ou grupos informais, que 

praticam a ajuda mútua, a distribuição de renda, a participação de todos os membros 

de forma democrática e especialmente a autogestão.  Conforme contextualiza 

Cláudio Nascimento, “ Economia Solidária e Autogestão se não são sinônimos, são 

termos que caminham juntos, podendo afirmar que não há autogestão sem economia 

solidária e que não pode haver economia solidária sem autogestão78”.  

     Diante do que foi citado, ressalta-se a importância da população neste processo, 

que segundo Paul Singer, “a construção de uma economia solidária depende 

essencialmente da população, sua vontade de experimentar e aprender, aderindo aos 

princípios da solidariedade, da igualdade e da democracia, a sua vida cotidiana79.” 

Desta maneira, a sociedade civil organizada reinventa a economia solidária 

contando com o apoio de outros atores sociais que participam desse processo, como 

as igrejas, sindicatos e universidades, que serão abordados no item “economia 

popular solidária na pratica local”. 

 

 

4.1.3. PERSPECTIVAS E BASES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

     A Economia Popular Solidária não é uma economia marginal, que apenas  

responde as contradições do capitalismo, pois este não tem capacidade de integrar 

todos que desejam e necessitam trabalhar. Mas sim, segundo Singer: 

  

                                                 
77 NASCIMENTO Cláudio. Autogestão e o Novo Cooperativismo. Disponível em: 
http://www.mte.gov.br/Temas/EconomiaSolidaria/TextosDiscussao/Conteudo/AUTOGESTAO_C
OOPERATIVISMO.pdf, p.01. 
78 Idem. Ibidem, p. 01.  
79 Idem. Ibidem, p.112. 
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[...ela é uma alternativa superior ao capitalismo, por proporcionar uma vida melhor às 
pessoas que a adotam.  A questão de melhorar as condições de vida vai além do 
consumo com o menor esforço produtivo, melhorando também as relações com os 
familiares, amigos vizinhos e a convivência em geral com todos os membros da 
sociedade. Garantindo a liberdade de escolha do trabalho, autonomia na atividade 
produtiva, não submeter-se a ordens alheias, participar das decisões que as afetam e a 
segurança de viver em uma comunidade que não o desampare. Superando a 
competição capitalista que acarreta tensões e angustias em toda sociedade80]. 

 

     Com esta lógica, a Economia Solidária surge como resposta construída pela 

sociedade no enfrentamento à exclusão e ao desemprego em massa que se instaura 

na sociedade, agravado pela globalização81 econômica mundial. Neste 

entendimento, a Economia Popular Solidária, passa por uma nova compreensão da 

economia e da política, entendendo um novo lugar para economia, não só como 

exercício político no processo de transformação social, recuperando a dimensão 

ética do seu significado82. 

     Para entender melhor esta nova concepção, é necessário à compreensão dos 

adjetivos “popular” e “solidária ”. O primeiro refere-se não à economia, que vive à 

margem do mercado à título de sobrevivência, mas quando refere-se ao popular,  

destaca-se a importância do homem sobre o capital, centralizando e satisfazendo as 

necessidades humanas do bem viver. E o segundo, o adjetivo “solidária”, é o 

principio que recupera a igualdade com condições do exercício da liberdade. 

     Ao abordar a liberdade, segundo Paulo CARBONARI, utiliza-se este tema na 

lógica da iniciativa solidária diferente da iniciativa individualista da corrente 

                                                 
 
80Idem.  Ibidem, p.113-114-115. 

81A globalização é um: "Processo acentuado nas últimas décadas do século pela aceleração 
e padronização dos meios técnicos, a instantaneidade da informação e da comunicação e a 
mundialização da economia, e que promove a reorganização e reestruturação dos espaços 
nacionais e regionais, em escala mundial, a partir do controle e regulamentação dos centros 
hegemônicos. (Gilberto Giovannetti e Madalena Lacerda. Melhoramentos Dicionário de 
Geografia.Disponível em: http://www.cibergeo.org/modulo1/modik1-3.html)  

82 CARBONARI, Paulo César. ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA: Possibilidades e 
Limites. Disponível em: http://www.cibergeo.org/modulo1/modik1-3.html, p. 01. 
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liberal83. A liberdade solidária leva em conta os interesses individuais passíveis de 

ser tornados coletivos, portando a Economia Popular Solidária recoloca a economia 

no mundo das relações humanas, “no mundo da vida”, recuperando a idéia da troca 

em contraposição a de mercado. Neste contexto, surgem as novas relações 

produtivas, que não dependem da reorganização do Estado e sim da sociedade civil 

organizada84. 

     A sociedade civil organizada tem papel fundamental, como sujeitos ativos desta 

transformação social, ou seja, a mudança está nas mãos do povo, que necessita 

reestruturar a organização de produtores e consumidores, contrapondo-se ao sistema 

capitalista de forma revolucionária.  E o Estado exerce o papel de concretizar a 

referida mudança, através do fomento as iniciativas que adotem esta perspectiva.   

     É por isso que a Economia Popular Solidária é uma possibilidade real, histórica 

de transformação das relações sociais. Carbonari, complementa este desafio, citando 

Che Guevera, que dizia:  

 

[...Ser solidário é ser humano. É compartilhar qualquer injustiça, a qualquer ser 
humano, em qualquer lugar. É compartilhar o exercício paciente e permanente de 
construção de novas relações que sejam capazes de colocar o ser humano como fim, 
nunca como meio. É compartilhar a utopia de um mundo mais humano como 
horizonte ético, mobilizador da ação presente, e como construção presente de um 
horizonte estética e politicamente mais humano85]. 

   

     Diante desta característica peculiar do ser humano, existe a possibilidade 

concreta da constituição de uma sociedade pós-capitalista, através de redes de 

solidariedade, onde o consumo solidário efetive a Economia Popular Solidária, 

                                                 
83 Corrente de idéias ou conjunto de convicções políticas que têm como foco principal a 
defesa e preservação das liberdades individuais na sociedade. As idéias liberais lutavam 
pela tolerância religiosa nos Estados nacionais, no século 16 e17. Essa corrente de idéias 
transformou-se em doutrina política, caracterizada pela limitação dos poderes do Estado. 
(LIBERALISMO.Disponível em: http://geocities.yahoo.com.br/jonhassuncao/conceitos.htm. 
Acesso em: 22 jul. 2004). 

84 CARBONARI, Paulo César. ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA: Possibilidades e Limites. 
Disponível em: http://www.cibergeo.org/modulo1/modik1-3.html, p. 02. 
85 Idem. Ibidem, p. 02. 
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conforme fundamenta Euclides Mance86, complementando os ideais de Paul Singer, 

que diz:  

 

 [...A trajetória de Mondragón é uma clara demonstração de que isso poderá ser 
novamente possível, em qualquer país em que a economia solidária tenha se 
difundido. Seria imprescindível erguer um sistema de crédito cooperativo que desse 
suporte financeiro a esse crescimento e ao mesmo tempo incubasse os novos 
empreendimentos. Outro pré-requisito seria construir um sistema de geração e difusão 
de conhecimento, para dar formação técnica e ideológica aos futuros integrantes da 
economia solidária87].  

 

     Dentro desta perspectiva, a Economia Popular Solidária consolida-se em bases 

autogestionária e sustentável, que necessitam ser compreendidas e executadas em 

todas as ações práticas dos grupos organizados, por isso explicam-se cada uma 

separadamente nos próximos itens.  

 

 

4.1.3.1. AUTOGESTÃO 

 

     Segundo Cláudio Nascimento, “não há economia solidária sem autogestão”. 

Reforça-se esta afirmação entendendo a autogestão como estrutura de base, 

fundamental a todos os empreendimentos solidários.  Neste sentido as organizações 

coletivas autogestionárias rompem com a ditadura do capital, permitindo alcançar 

os valores sociais da igualdade e democracia.   

     Na década de 70, o movimento operário desenvolvia o trabalho de resistência à 

ditadura militar existente no Brasil, enquanto que em outras partes do mundo, este 

mesmo período foi rico em “lutas de autogestão”, como os seguintes exemplos 

citados por Cláudio Nascimento: 

  

[...a Revolução dos Cravos (Portugal, 1974); o famoso “outono quente” do 

movimento operário-sindical italiano, entre 1976-77; a (1970-73); a assembléia 

popular na Bolívia de Torres, as iniciativas de área de propriedade social no Peru de 

                                                 
86 Euclides Mance (pegar livro darlene) 
87 SINGER,Paul. Introdução à Economia Solidária. P. 117. 
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Alvarado. No final da década, a Revolução Sandinista com intensa participação 

popular. Enfim, em agosto de 1980, o movimento social polonês Solidarnösc, que 

defende em seu congresso nacional a República Autogestionária, refletindo um amplo 

movimento social que tinha em suas mãos a gestão de 3000 grandes fábricas no 

país88].  

 

     Este panorama mundial da autogestão proporcionou uma vasta literatura sobre 

autogestão e autonomia, que serviu de base das futuras lutas dos movimentos 

sociais brasileiro.   

     A proposta de autonomia e autogestão do X Congresso Brasileiro de 

Cooperativas, influenciou os constituintes a garantir a gestão independente das 

cooperativas, sem intervenção do Estado, consolidando a Constituição Federal de 

1988, como marco inicial da “fase autogestionária89” do novo Cooperativismo, 

consolidando assim a Economia Popular Solidária, como alternativa ao desemprego 

estrutural em massa, que voltou na década de 70, agravando-se nas décadas 

seguintes com a ocorrência da desindustralização inclusive em países semi-

industrializados como o Brasil, onde muitos postos de trabalho formal foram 

eliminados, enfraquecendo a luta por direitos trabalhista dos sindicatos.  

     Diante deste contexto, afirma-se que a autogestão alimenta-se do desemprego e 

da exclusão social, mas ela não pode ser encarada simplesmente como um remédio 

ao desemprego. Ela é, segundo Cláudio Nascimento, “uma linha de mobilização dos 

trabalhadores e cidadãos, uma estratégia política para as conjunturas históricas, 

como perspectiva imediata. Sendo um método e uma perspectiva de transformação 

social90.” No sentido de controlar e gerir o processo e a organização do trabalho, 

operando-se não só na produção como na vida social. Conseqüentemente, a 

cidadania dos trabalhadores passa pela participação e gestão do processo do 

trabalho, através da própria classe organizada91, ou seja, a autogestão é o 

                                                 
88 NASCIMENTO, Cláudio. Autogestão e economia solidária. Disponível em: 
http://www.milenio.com.br/ifil/rcs/biblioteca/nascimento.htm, p.03. 
89 PERIUS, Vergílio Frederico. Cooperativismo e Lei.p.28. 
90 NASCIMENTO Cláudio. Autogestão e o Novo Cooperativismo. Disponível em: 
http://www.mte.gov.br/Temas/EconomiaSolidaria/TextosDiscussao/Conteudo/AUTOGESTAO_C
OOPERATIVISMO.pdf, p.04. 
91 Idem, Ibidem, p.04.  
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instrumento de conquista do novo modelo de sociedade, baseada nos princípios da 

igualdade, democracia, solidariedade e liberdade.  

     A autogestão tem o difícil papel de tornar os empreendimentos solidários em 

centros de interação democrático e igualitário, além de economicamente produtivo. 

Portanto, esta prática necessita de esforço adicional dos trabalhadores, pois o 

desinteresse é o maior inimigo da autogestão92. Neste sentido a participação de 

todos os membros é fundamental, pois não existe economia solidária sem 

autogestão, assim como não existe autogestão sem participação. 

     Alguns entendem que a autogestão, no caso das cooperativas, é simplesmente o 

afastamento do Estado, conforme o estilo neoliberal93, afirmando que a Constituição 

Federal varreu o Estado do Cooperativismo. Tal posicionamento é totalmente 

improcedente, pois no art. 174 da Carta Magna, destaca-se a importância do apoio e 

estímulo ao Cooperativismo por parte do Estado 94, além de resgatar os verdadeiros 

princípios deste sistema que só podem ser exercidos através da autogestão. 

     Neste sentido, segundo Vergílio Perius, a “autogestão é a forma de gestão de 

empresa, que privilegia o fator trabalho sobre o capital, apropriando ao trabalhador 

o produto de seu trabalho e garantindo a participação democrática95”. Ou ainda, 

conforme definição de Diva Benevides Pinho: 

 

[...a autogestão cooperativa, em sentido etimológico geral, pode ser entendida como a 
gestão da cooperativa pelos próprios associados. É uma forma de democratização das 
decisões em organizações econômicas simples ou complexas, característica que marca 
todas as cooperativas, desde os seus primórdios96.]  

 

     Percebe-se que nas definições supracitadas, os autores expressam seus 

entendimentos baseados na mesma essência de participação democrática dos sócios. 

                                                 
92 SINGER,Paul. Introdução à Economia Solidária. P. 18-19-20. 
93 Corrente neoliberal – corrente cujas reivindicações são centradas fundamentalmente na libertação 
da empresa de compromissos legais, que a vincula à mão-de-obra, como o, por exemplo, 
substituição do princípio da estabilidade no emprego pelo da precariedade. 
( OLIVEIRA. Lourival José de. Neoliberalismo, Integração Econômica e as organizações de 
trabalhadores.Disponível em: http://www.uel.br/cesa/dir/pos/publicacoes/publourivalo.html )  
94 PERIUS, Vergílio Frederico. Cooperativismo e Lei.p.107. 
95 Idem,Ibidem,p.113 
96 PINHO, Diva Benevides. O pensamento cooperativo e o cooperativismo brasileiro. p.60 
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Sendo assim, reafirma-se que a decisão coletiva sobre todas as ações do 

empreendimento é fundamental neste modelo administrativo, visando amenizar o 

problema social, causado pela exclusão e o desemprego, além de mostrar a 

capacidade dos trabalhadores como empreendedores, administrando com 

transparência, democracia e responsabilidade, utilizando como base a inteligência 

coletiva.   

     Ao efetivar-se a autogestão, estão simultaneamente efetivando a economia 

solidária, socializando-se os meios de produção, abolindo-se a propriedade privada 

dos recursos, substituindo-a pela social. Socializando o poder político, a 

participação livre e igual dos cidadãos na formação de uma vontade política e no 

exercício direto da autoridade, transformando o mundo das relações intersubjetivas, 

no sentido da afirmação da solidariedade, revolucionando assim o cotidiano97. 

     Com este caráter transformador, a autogestão e a sustentabilidade são estruturas 

de base que traçam o perfil da Economia Popular Solidária, contribuindo para 

transformação da sociedade em um novo modelo desenvolvimento, onde o ser 

humano recebe a verdadeira valorização. 

 

 

4.1.3.2. SUSTENTABILIDADE 

 

     Além da autogestão, existe outro fator de elevada significância para a 

consolidação dos grupos organizados na perspectiva da Economia Popular 

Solidária: a sustentabilidade, mas antes de explicar o que é e como se compõem o 

desenvolvimento sustentável, precisa-se reforçar a análise do contexto social atual. 

Vive-se numa sociedade onde as pessoas são vistas mais pelo que elas têm do que 

pelo que são, ou seja, os valores humanos estão invertidos, o “ter”  é superior ao 

“ser”, onde a ambição, o lucro, a competitividade e o individualismo reinam, 

                                                 
97 NASCIMENTO Cláudio. Autogestão e o Novo Cooperativismo. Disponível em: 
http://www.mte.gov.br/Temas/EconomiaSolidaria/TextosDiscussao/Conteudo/AUTOGESTAO_C
OOPERATIVISMO.pdf, p.04. 
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deixando os excluídos sem oportunidades e enfraquecendo as organizações 

populares.  

     Em contraponto ao caos instaurado pelo sistema capitalista, a grande massa de 

excluídos reage através da organização coletiva, como alternativa de resgate da 

dignidade através do trabalho, pois não adianta “dar o peixe, é preciso ensinar a 

pescar”. Este é um ditado popular que resume em poucas palavras a importância do 

ser humano sentir-se útil, principalmente para garantir o sustento e a melhoria nas 

condições de vida e de seus familiares. Neste sentido, a Economia Solidária vem 

fortalecendo-se no decorrer do tempo, não só aqui no Brasil como no Mundo, 

configurando-se assim como uma globalização humanizada.  

     Outro diferencial a destacar é o processo construído de “baixo para cima”, onde 

a adesão é livre e voluntária, a disposição em trabalhar de forma cooperada e 

solidária não podem ser impostas, elas têm de ser despertadas, pois tanto a 

cooperação como a solidariedade fazem parte da essência humana. Esta 

essenciabilidade proporciona e garante que Economia Solidária respeite, na prática, 

os princípios na qual está fundamentada, como cooperação, participação, 

democracia, autogestão, e outros. 

     A proposta desta concepção é um novo modelo de desenvolvimento solidário e 

sustentável, estando este diretamente relacionado com a autogestão, a cooperação, a 

eficiência e a viabilidade. A autogestão é a participação de todos na gestão; a 

cooperação está relacionada com a ajuda mútua e a solidariedade; a eficiência está 

relacionada com a preservação social e econômica, além de manter o 

empreendimento social, educacional, ambiental, política e economicamente viável.  

Esses são alguns os aspectos pertinentes que efetivam a conquista do 

desenvolvimento98.   

     Outro aspecto fundamental do desenvolvimento é a sustentabilidade que vai 

além da auto-sustentação e viabilidade financeira. É claro que estes são elementos 

importantes, mas existem outras dimensões que constituem a sustentabilidade dos 

empreendimentos solidários, todas com o mesmo grau de importância, sendo elas 

                                                 
98 ALBARELLO, Evanir. KOZEN, José Inácio e MARIANE, Sergio. Sustentabilidade dos 
Empreendimentos Solidários. Texto para debate, p. 06-07.  
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divididas em social, política, ambiental, cultura e organizacional que, articuladas 

entre si, contemplam o desenvolvimento sustentável99. 

     Na dimensão social, o empreendimento contempla as pessoas bem como a 

inserção destes no trabalho e na convivência com o grupo, proporcionando trocas de 

experiências, formação, participação, efetivando as relações internas e externas, 

exercitando assim a cidadania. Na dimensão política, suas ações permitem a 

inserção em redes de articulação, visando o fortalecimento da economia solidária, 

participando de fóruns, conselhos e conquistando políticas públicas. A preocupação 

com a dimensão ambiental leva o empreendimento a não agredir os recursos 

naturais, através de ações que as pessoas, o trabalho e o meio-ambiente possam 

interagir, preocupando-se não só com esta geração, mas, também, com as futuras. 

Na dimensão cultural é preciso não perder a essência do grupo, compreendendo o 

sonho, a utopia e as relações cotidianas, estabelecendo confiança e respeito entre 

produtor e consumidor. Na dimensão organizacional, o grande desafio está no 

exercício da gestão democrática e participativa, onde todos sejam protagonistas no 

trabalho desenvolvido, participando das decisões e da organização de forma 

transparente. Já a dimensão econômica visa à captação de recursos financeiros e 

tecnológicos, fortalecendo e viabilizando o empreendimento, na perspectiva da 

Economia Popular Solidária, construindo tecnologias alternativas, através de redes 

de produção, trocas e consumo solidário100.  

     Ao contemplar todas as dimensões apresentadas o empreendimento estará 

fortalecendo o novo modelo de desenvolvimento solidário e sustentável. Neste 

contexto, ressalta-se o importante papel das entidades apoiadoras em estimular, 

explicar, difundir e assessorar no planejamento das ações que garantam a 

sustentabilidade, consolidando a Economia Popular Solidária no Brasil.   

 

 

 
                                                 
99 Idem. Ibidem, p. 07.  
 
100 ALBARELLO, Evanir. KOZEN, José Inácio e MARIANE, Sergio. Sustentabilidade dos 
Empreendimentos Solidários. Texto para debate, p. 10-11. 
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4.1.4. A ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA NO BRASIL 

   

     Ao analisar o contexto atual da sociedade mundial e, principalmente, o estado de 

miserabilidade que se encontra a população brasileira, verifica-se que a maioria 

desta população não tem acesso às condições mínimas de sobrevivência, 

aumentando cada vez mais o índice de analfabetismo, além da violência, da fome e 

do desemprego. Diante do caos estabelecido, acredita-se que só através do trabalho 

coletivo, pode-se resgatar a cidadania daqueles que estão à margem da sociedade, 

oportunizando a conquista de seu espaço, ao invés de serem vítimas do 

assistencialismo que se instaura de forma assustadora. 

     A economia de mercado capitalista só reconhece como sujeito de direito aquele 

cidadão que tem o poder de compra, ou seja, a lógica capitalista, que tem por base o 

lucro e o acúmulo de capital, divide a sociedade entre inseridos e excluídos. Os 

inseridos têm acesso a toda a facilidade oportunizada por este sistema, reproduzindo 

a concorrência e a competitividade como virtudes humanas, além de influenciar 

economicamente as ações sociais, culturais e políticas da sociedade. Já os excluídos 

são previstos neste sistema como um “exército de mão-de-obra barata”, permitindo 

assim a flexibilização dos direitos trabalhistas, assombrada pelo fantasma do 

desemprego.       

     Esta hegemonia social permite a exclusão, a insustentabilidade sócio-ambiental, 

a escassez gerada na abundância e o darwinismo social101. Contrapondo-se a esta 

concepção, a sociedade civil organizada reestrutura as organizações produtivas e 

consumistas, visando melhorar as condições de vida através do trabalho, 

centralizado na lógica da economia solidária, exercendo a autogestão e a 

sustentabilidade.   

     Neste contexto surge a Economia Popular Solidária, como um processo de 

construção das atividades econômicas de forma horizontalizada, passando pela 

                                                 
101 CUNHA, Pedro Cláudio C.B. Economia Solidária entre a resistência e a utopia. 
Disponível em:  http://www.milenio.com.br/ifil/rcs/biblioteca/bocayuva3.htm. p. 01-02. 
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organização coletiva e respeitando os princípios da cooperação, configurando-se, 

não somente como um novo espaço de geração de renda, mas um novo modelo de 

sociedade, onde a participação de todos é elemento fundamental, conforme 

abordado no capitulo anterior, ao citar o direito de participação de Dalmo Dallari102.  

     A Economia Popular Solidária extrapola o econômico promovendo o 

desenvolvimento de redes de solidariedade, que exerçam o preço justo, repartindo 

os benefícios entre todos de maneira eqüitativa. Conforme contextualiza, Euclides 

Mance: 

 

 [... os excluídos, isoladamente, não têm como competir com o capital. O fator 
preponderante até agora na permanência ativa destas novas unidades produtivas, 
precárias e de pequenas proporções, é o consumo solidário que elas agenciam. 
Contudo, quando um movimento de redes integrar a todas, e elas se conectarem em 
cadeias produtivas, consumindo e produzindo prioritariamente para ampliar a própria 
rede, que se expende multiplicando-se em novas células, então um novo movimento 
de geração de riqueza se desenvolverá progressivamente, em razão da incorporação 
ao processo produtivo dos trabalhadores atualmente excluídos. A qualificação da 
produção e o aumento da produtividade permitirão uma progressiva redução da 
jornada laboral. E uma nova sociedade pós-capitalista estará surgindo, centrada não 
somente no consumo solidário, mas no consumo em razão do bem-viver103].   

  

     Conforme descreve Mance, o bem viver coletivo depende organização da 

sociedade em redes de solidariedade, fortalecendo assim a própria economia 

popular solidária.  

     No processo de reinvenção e consolidação da economia solidária, a parceria 

institucional com algumas entidades pública ou privadas, tem exercido o diferencial 

que proporciona organização brasileira na prática, como veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 DALLARI, Dalmo.Ambientalismo e participação na contemporaneidade.p.87. 
103 MANCE, Euclides. A revolução das redes: a colaboração solidária como alternativa pós-
capitalista à globalização atual. p. 32. 
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4.1.5. O COOPERATIVISMO ATUAL NA PERSPECTIVA DA ECONOMIA 

POPULAR SOLDIÁRIA 

  

     A introdução do Cooperativismo no Brasil começou no século XIX, sofrendo 

alterações legais, nas quais o distanciaram de seus valores e princípios. Esta 

distorção possibilitou a constituição de cooperativas que exploravam seus 

associados, ao contrário de estimular a cooperação, por isso a descrença no sistema 

cooperativista foi generalizada, conforme abordagem do capítulo anterior. 

     Após a promulgação da Constituição Federal de 88, a autonomia e a autogestão 

são elementos fundamentais do novo cooperativismo brasileiro, que na perspectiva 

da Economia Popular Solidária, retoma seu verdadeiro papel como alternativa 

concreta de geração de trabalho e renda, possibilitando o resgate da cidadania 

através da organização coletiva, valorizando o homem e não o capital.  

     Conforme apresentado anteriormente, o texto constitucional concretizou as 

reivindicações do movimento cooperativista brasileiro, mas na prática a Economia 

Popular Solidária tem sua origem ainda em 1980, quando a Cáritas Diocesana104, 

financiou os Projetos Alternativos Comunitários (PACs), que de forma associativa 

tinham o objetivo de gerar trabalho e renda, para moradores das periferias105. Além 

da Cáritas, outras instituições contribuíram para efetivar a prática da economia 

solidária, apoiando e estimulando a organização coletiva desenvolvendo ações 

como formação e assessoria técnica.       

     Em 1991, com a falência da empresa calçadista Makerli, no município de 

Franca, no Estado de São Paulo, criou-se a Associação Nacional dos Trabalhadores 

em Empresas de Autogestão e Participação Acionária (ANTEAG), que transformam 

em cooperativa as empresas que estão em crise, fomentando e apoiando nesta nova 

                                                 
104 Cáritas Diocesana. Entidade jurídica autônoma, vinculada filosófica e doutrinalmente à 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Desenvolve um trabalho libertador, articulado com as 
demais pastorais sociais e com o movimento popular, dando ênfase à construção e conquista da 
cidadania através de relações democráticas e políticas sociais públicas.               ( Disponível em: 
http://www.caritas.org.br/index.php) 
105 SINGER, Paul. Introdução à Economia Solidária. p.122 
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forma de organização.  Outra contribuição que incentivou as cooperativas populares 

autogestionárias surgiu nos assentamentos do Movimento do Sem Terras (MST), 

que criou o Sistema Cooperativista dos Assentados, como forma de apoio, fomento 

e fortalecimento da sociedade civil organizada.  Neste contexto, as universidades 

brasileiras também contribuem através das Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares (ITCPS) proporcionando, a comunidade universitária, 

desenvolver atividades de formação em cooperativismo e economia solidária, bem 

como apoio técnico, jurídico e contábil, viabilizando os empreendimentos 

autogestionários. Em 1999, foi constituída uma rede de troca de experiências entre 

as ITCPS, que logo depois se filiou a Rede Unitrabalho106, onde participam mais de 

80 universidades a serviços do movimento operário107. 

     Atualmente, os espaços institucionais foram ampliados contando com a presença 

de organizações não-governamentais (ONGs), que atuam com a mesma perspectiva 

das instituições já citadas. A cooperação entre entidades apoiadoras, sociedade civil 

organizada e políticas públicas, constitui o cenário propício para efetivação e 

crescimento da economia popular solidária. Que abrange várias formas de 

organizações coletivas, como cooperativas, associações e grupos informais108, todos 

estes constituídos sob as regras do cooperativismo.  

     No Cooperativismo existem vários tipos de cooperativas como as de crédito, 

educação, trabalho, saúde, produção, consumo, habitacionais, minerais, serviços e 

especiais, sendo as últimas compostas por pessoas relativamente incapazes que 

precisam de tutela. Atualmente, o sistema cooperativismo brasileiro congrega mais 

de 5,6 mil cooperativas com 5 milhões de cooperados - 2,7% da população, 
                                                 

106 UNITRABALHO. Rede universitária nacional que agrega, atualmente, 90 universidades e 
instituições de ensino superior de todo o Brasil. Constitui-se juridicamente na forma de 
fundação de direito privado e sem fins lucrativos. Foi criada, em 1996, com o objetivo de 
contribuir para o resgate da dívida social que as universidades brasileiras têm para com os 
trabalhadores. Sua missão se concretiza por meio da parceria em projetos de estudos, 
pesquisas e capacitação. (Disponível em: http://www.unitrabalho.org.br/principal.htm)  

107 Idem. Ibidem, p.122. 
108 Grupos informais - grupos que se organizam de forma coletiva e solidária, mas não estão 
legalizados, ou seja, existem de fato, mas não de direito, pois estão na dependendo da definição do 
“marco legal” da Economia Solidária. (Um dos eixos da Secretaria Nacional de Economia Solidária 
– SENAES). 
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conforme mostra os gráficos do anexo I. Este crescimento é bastante significativo 

entre as décadas de 1989 -1999, conforme verificamos no gráfico do anexo II. Mas 

é necessário ressaltar que os dados apresentados contemplam as cooperativas 

fundadas neste período, ou seja, não estão abordando-se elas pelo seu 

funcionamento.  O referido questionamento é pertinente, uma vez que é constatada 

a existência de “cooper-gatos” , empreendimentos que se formam como 

cooperativas, mas no plano da existência atuam como empresas. 

     Evidenciando, assim, a fraude através da lei contra o direito, possibilitando o 

exercício de “trabalho escravo”, pois estes não têm seus direitos trabalhistas 

garantidos, nem tampouco desfrutam dos direitos e benefícios que são prestados aos 

associados. Ressalta-se ainda que neste tipo fraudulento de cooperativa, não existe a 

autogestão, pois estas pertencem a ‘um’ ou ‘alguns’ proprietários, ou seja, são 

cooperativas de fachadas.  

     Faz-se necessário que estes empreendimentos sejam impedidos de atuarem como 

cooperativas, mas para isso existem três desafios. O primeiro é uma fiscalização 

eficiente por parte do Estado. O segundo é a definição da natureza jurídica das 

cooperativas através do Direito Cooperativo, que segundo Renato Becho, “ é o ramo 

didaticamente autônomo que tem por objeto o estudo jurídico sobre a cooperativa, 

possibilitando desenvolver seus institutos, aprofundando as normas e destacando 

suas características109”. O terceiro desafiou é a constituição do “marco legal” da 

Economia Popular Solidária, ou seja, a criação de normas legais que defina e 

garanta o funcionamento das iniciativas existentes nesta perspectiva, regrando os 

tributos, as relações de trabalho, a Previdência Social e outros que se fizerem 

necessário, regularizando a sociedade a partir de situações práticas, respeitando os 

princípios cooperativistas, exercendo a autogestão, a liberdade, a solidariedade e a 

cooperação. Por isso, o Estado tem o dever de auxiliar, através da criação de 

políticas públicas que dão o aporte e o caminho diretivo dentro da proposta da 

Economia Popular Solidária.  

                                                 
109 BECHO, Renato Lopes. Elementos de Direito Cooperativo. p. 21  
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     Neste sentido, houve a criação da Secretaria Nacional da Economia Solidária110 

(SENAES), que segundo Cláudio Nascimento, “surgiu como expressão, no campo 

da política de Estado, de um amplo movimento social assentado nas diversas formas 

de existência da Economia Popular Solidária111”. 

     No próximo item será apresentada a prática da Economia Solidária local, bem 

como a inserção em nível estadual e nacional, dialogando com a Secretaria 

Nacional, que foi um avanço político, conquistado pelos movimentos sociais, por 

acreditar que “um novo mundo é possível”. 

 

 

4.2. ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA NA PRÁTICA LOCAL 

 

       Na lógica capitalista, o mercado atual estimula o individualismo, consagra a 

competição, restringe os postos de trabalho, valoriza o capital e gera a exclusão, 

condenando à pobreza uma parcela significativa da sociedade.  Como defesa contra 

esta situação criada pelo capitalismo, suas vítimas buscam alternativas variadas de 

trabalho, como autônomas, individuais ou coletivas. Todas são viáveis a título de 

sobrevivência, mas somente as organizações coletivas autogestionárias, que 

exercem a administração democrática e participativa, possuem condições de mudar 

a sociedade, através de um novo modelo de desenvolvimento solidário e 

sustentável, que é proporcionado pela Economia Popular Solidária, num processo 

de construção coletiva surgindo de baixo para cima. Esta concepção é criada a partir 

de ações concretas da sociedade civil organizada, ou seja, a prática gerando a teoria.    

     O panorama geral da Economia Solidária foi abordado nos itens anteriores. 

Agora, serão apresentadas as ações locais que contribuem de forma efetiva para o 

                                                 
110 SENAES – Em junho de 2003, o Congresso Nacional aprovou o projeto lei que criou a 
Secretaria Nacional de Economia Solidária, com a missão de difundir e fomentar a economia 
solidária em todo Brasil, dando apoio político e material às iniciativas do Fórum Brasileiro de 
Economia Solidária (FBES). Tendo o professor e economista Paul SINGER, como Secretário 
Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. (INSTITUTO de Pesquisa 
Econômica Aplicada. MERCADO DE TRABALHO, conjuntura e análise, p.03-04). 
111 NASCIMENTO Cláudio. Autogestão e o Novo Cooperativismo. Disponível em: 
http://www.mte.gov.br/Temas/EconomiaSolidaria/TextosDiscussao/Conteudo/AUTOGESTAO_C
OOPERATIVISMO.pdf, p. 01.  
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fortalecimento, a difusão e a consolidação da economia solidária, como o “Clube de 

Trocas”, o “Fórum Microrregional” e o Projeto de Extensão “Apoio e Assessoria a 

Grupos de Economia Popular Solidária” da Fundação Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG).  

 

 

4.2.1. O APOIO DA UNIVERSIDADE 

 

      A geração de instituições de economia solidária vai desde as cooperativas de 

consumo, de produção, de crédito e de compra e venda, do século XIX, até os 

clubes de troca, o micro-crédito, complexos cooperativos, cooperativas sociais, 

redes de comércio justo e grupos de consumo coletivo112. Mesmo assim existe uma 

parcela da sociedade que desconhece tais ações práticas, que permite recuperar a 

dignidade humana através do trabalho, resgatando a cidadania das pessoas que 

vivem a margem social. O fator preponderante deste desconhecimento é que a 

economia solidária ainda é ignorada pelos meios de comunicação, que reproduzem 

e fortalecem o sistema capitalista.  A trajetória evolutiva da Economia Solidária é 

confirmada quando existe mudança de mentalidade, valorizando o “ser” a cima do 

“ter”, ou seja, a conscientização dos verdadeiros valores humanos, colocando o 

homem a cima do capital.    

     Nesta evolução, a economia solidária alcançou a universidade, tornando-se 

objeto de formação, pesquisa e extensão113, através de projetos, programas ou 

órgãos, as universidades desenvolvem ações importantes à formação e ao 

desenvolvimento de cooperativas populares, como é o exemplo das Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares.  

     No debate sobre a exclusão social e na construção de alternativas, o papel da 

universidade é fundamental, pois esta é uma instituição criada pela própria 

sociedade, de maneira que ações que são prioritárias da sociedade são também das 
                                                 
112 NESOL - Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão de Economia. I Encontro Internacional de 
Economia Solidária na Universidade de São Paulo, p. 01.  
113 NESOL - Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão de Economia. I Encontro Internacional de 
Economia Solidária na Universidade de São Paulo, p. 01.  
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universidades114. Neste sentindo, a Fundação Universidade do Rio Grande(FURG) 

desenvolve o Projeto de Extensão, intitulado “Apoio e Assessoria a Grupos de 

Economia Popular Solidária”, que tem como objetivos: prestar apoio e assessoria a 

grupos de economia popular e solidária, visando desenvolvimento sócio-

econômico-cultural e humano para formação da cidadania coletiva, contribuindo, 

desta forma, para o desenvolvimento local e regional, bem como difundir a proposta 

do Cooperativismo autogestionário e solidário e outras formas de organizações 

associativas, além de possibilitar a professores, técnicos e alunos da instituição uma 

aproximação maior com a comunidade na qual está inserida a Universidade.  

     O referido projeto tem sua origem em 1994, através do Projeto Trabalho 

Comunitário115. A partir da evolução deste trabalho foi constatada a necessidade da 

criação de uma cooperativa de prestação de serviços, formada pelas pessoas já 

atendidas no projeto. Esta cooperativa foi fundada em 1997, sob a denominação de 

Cooperativa de Trabalho Comunitário (COOTRACOM) e na Universidade foi 

constituído o projeto de extensão já citado, que em 1998, direcionou sua ação para a 

área da economia solidária. A coordenação geral é executada por Darlene Torrada 

Pereira116, além de uma equipe de apoio composta por professores, técnicos, 

acadêmicos e colaboradores. Dentro da proposta de desenvolver o trabalho de forma 

cooperada, o projeto instituiu parcerias com a Cáritas Diocesana, o Comitê de Ação 

da Cidadania117, a Pastoral do Pescador118, o Sindicato da Alimentação do Rio 

Grande, a EMATER119, o NEMA120 e o CAMP121. Tendo como meta a geração de 

                                                 
114 HECKERT, Sonia. A emergência e potencialidades da economia solidária e a autogestão no 
contexto das transformações do mundo do trabalho: a participação da Universidade.  MERCADO 
DE TRABALHO, conjuntura e análise, p. 07-08. 
115 Projeto elaborado por um grupo de servidores da Universidade, em parceria com o Comitê de 
Ação e Cidadania de Luta contra a Fome, a Miséria e pela Vida, que sensibilizados com o 
desemprego e a proliferação da pobreza, desenvolveram atividades com o principal objetivo de 
resgatar a cidadania, oportunizando trabalho remunerado a pessoas desempregadas da periferia do 
município do Rio Grande. 
116 Darlene Torrada Pereira - Assistente social, coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento 
Social e Econômica (NUDESE) da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
117 Comitê da Ação e Cidadania, contra a Fome, a Miséria e pela Vida –  
118 Pastoral pescador –  
119 Emater – Associação Riograndense de Empreendimento de Assistência Técnica e 
Extensão- Emater- RS – vinculada a Secretaria Estadual da Agricultura, que promove e 
desenvolve ações de Assistência Técnica e Extensão Rural, mediante processos educativos, 
em parceria com as famílias rurais e suas organizações, priorizando a agricultura familiar, 
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trabalho e renda realizada de forma coletiva, associada ao resgate da cidadania e aos 

verdadeiros valores sociais de igualdade e democracia. Este projeto é referência na 

área de cooperativismo e associativismo autogestionário na perspectiva da 

Economia Popular Solidária, atuando diretamente nos municípios de Rio Grande, 

São José do Norte e Santa Vitória do Palmar, além de já ter efetuado cursos e 

oficinas de sensibilização nas cidades de Tramandaí e Tavares, região norte do 

estado.    

     O “Apoio e Assessoria” desenvolvem as seguintes etapas metodológicas: 

solicitação da comunidade, sensibilização, adesão, diagnóstico, formação e 

acompanhamento sistemático. A solicitação da comunidade acontece pelo contato 

direito dos interessados na assessoria ou encaminhamentos de demandas através dos 

parceiros. Na parte sensibilização, executa-se oficinas apresentando o projeto em si 

e a proposta do Cooperativismo, como fase inicial da assessoria, já trabalhando com 

todos os componentes do grupo. Logo após, este grupo preenche uma ficha de 

adesão, onde constam informações completas sobre o referido grupo além do tipo 

de assessoria solicitada. A partir da oficina de sensibilização e do preenchimento da 

ficha de adesão, a equipe interna tem subsídios necessários para elaboração de um 

diagnóstico, onde são apresentadas as necessidades do grupo e também como o 

projeto atuará.  

     Depois deste panorama mais ampliado do grupo passa-se para etapa de 

fundamental importância e que não pode ser excluída, mesmo em grupos já 

constituídos, que é a Formação e o acompanhamento sistemático. Na Formação se 

desenvolve o curso “Cooperativismo e Associativismo Autogestionário na 

perspectiva da Economia Popular Solidária”, este tem a carga horária de 40 

                                                                                                                                                    
visando ao desenvolvimento rural sustentável, através da melhoria da qualidade de vida, da 
segurança e soberania alimentar, da geração de emprego e renda e da preservação 
ambiental. (Disponível em: http://www.emater.tche.br/).  
120 NEMA – Núcleo de Estudos e Monitoramento Ambiental. Organização não Governamental, 
sem fins lucrativos de utilidade publica municipal, fundada em 1987, desenvolvendo atividades de 
pesquisa, educação, planejamento e monitoramento com vistas a gestão da pesca.   
121 CAMP – Centro de Assessoria Multiprofissional – Organização da sociedade civil, de caráter 
associativo e sem fins lucrativos, identificada institucionalmente como o Centro de Educação 
Popular. Com o objetivo de capacitar a Sociedade Civil e os Movimentos Sociais e Populares para 
a construção de uma sociedade radicalmente justa, fraterna e democrática.      
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horas/aula. No acompanhamento sistemático, é feito o encaminhamento de registro, 

conforme o tipo de organização, a inserção em espaços de discussões e 

fortalecimento das organizações, permitindo a troca de experiências, como o Fórum 

Microrregional de Economia Popular Solidária. 

     O fortalecimento do processo da Economia Solidária está vinculado a constante 

formação, tornando o papel das entidades de apoio indispensável, por isso durante 

ao acompanhamento sistemático é desenvolvido oficinas que reforcem a proposta 

do cooperativismo como também amplie a qualificação do grupo, com oficinas de 

planejamento estratégico, de sustentabilidade, de formação para conselheiros 

administrativos e fiscais, além de outros mais específicos, conforme a necessidade 

do grupo.        

     O projeto desenvolve-se através da incubagem aberta ou fechada à cooperativas, 

associações ou grupos, realizando as seguintes atividades: consultorias, cursos, 

oficinas, palestras, apoio técnico e acompanhamento sistemático a projetos de 

cunho social, que tenham como objetivos a geração de trabalho e renda associada à 

organização comunitária e o desenvolvimento sustentável com a promoção dos 

recursos humanos envolvidos, visando à melhoria da qualidade de vida e a 

construção da cidadania coletiva. 

     Outro fator a ser destacado é a relação interna com outros departamentos da 

universidade, permitindo a interdisciplinaridade, além de viabilizar o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Juntamente com as parcerias, internas e externas, o referido 

projeto tornou-se referência desenvolvendo a tecnologia organizacional necessária à 

formação e consolidação de grupos na perspectiva da Economia Popular e Solidária. 

Este fato que o leva a prestar acompanhamento sistemático diretamente ao Fórum 

Microrregional de Economia Popular Solidária, além de participar da comissão 

executiva deste.  

     No cenário estadual e nacional da economia solidária, o projeto “Apoio e 

Assessoria”, participam do Conselho Estadual do Fórum Estadual de Economia 

Solidária e é suplente no Conselho Nacional do Fórum Nacional. Em nível 

municipal, sua atuação vai além das atividades desenvolvidas nos grupos 
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organizados, considerando-se como semente germinadora de outros projetos na 

instituição, como por exemplo, o Clube de Trocas, que será apresentado a seguir.  

     Assim sendo, entende-se a Economia Solidária, como um novo projeto de 

sociedade, renovando também a universidade, cultural e eticamente, pautada nos 

princípios da solidariedade e da cooperação, praticando a autogestão e o 

desenvolvimento solidário e sustentável.  

 

 

4.2.2. CLUBES DE TROCA 

 

     Segundo Singer, “os clubes de troca são uma inovação recente na economia 

solidária”, que surgiram como respostas ao desemprego e as recessões econômicas 

que provocam a queda na economia. Foram inventados, em meados da década de 

80, simultaneamente na Ilha de Vancouver, no Canadá, e em Bernal, na Argetina122. 

No município de Rio Grande/RS, o primeiro “Clube de Trocas”, surgiu no ano de 

2000, a partir do “Curso de Liderança Comunitária”, promovido em parceria entre o 

Projeto de Extensão “Apoio e Assessoria a Grupos de Economia Popular Solidária” 

e o Centro de Acessória Multiprofissional (CAMP).   

     O contexto social que proporciona a constituição da prática comercial através 

das trocas é a falta de dinheiro, pois na comercialização convencional para poder 

comprar tem antes que vender123. Com o crescimento desenfreado do desemprego, o 

poder aquisitivo cai de forma assustadora, excluindo cada vez mais a população do 

convívio social. No intuito de reverter essa situação e buscar uma alternativa onde 

todos ganham, sem exploração e com justiça, os clubes de trocas são constituídos e 

propiciam o trabalho da relação consumo e comercialização, onde o valor utilitário 

exerce o papel fundamental.  

     Neste sentido, é necessária a criação da moeda social, permitindo efetivar a troca 

dentro do próprio clube, que tem total autonomia na escolha democrática de seus 

dirigentes, na determinação de taxa de câmbio de sua moeda com a do país, no valor 

                                                 
122 SINGER,Paul. Introdução à Economia Solidária. p.104.  
123 Idem. Ibidem,p.106. 
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total da emissão e a repartição por igual entre todos os membros124. As feiras de 

trocas são periódicas, acontecendo no mínimo uma vez por mês, nestes encontros os 

membros apresentam-se, fazem a descrição dos produtos que tem para vender e que 

necessitam comprar. Cada feira é dividida em três momentos: o primeiro é a 

acolhida aos sócios, após passa-se para a troca auxiliada pela moeda social e, por 

fim, é feita a avaliação do evento de maneira geral, como a qualidade dos produtos, 

a organização da feira e o que pode melhorar. 

     Atualmente, em Rio Grande, existem dois clubes, o de Rio Grande que acontece 

no penúltimo sábado de cada mês na Sociedade Riograndina de Apoio aos 

Necessitados (SORAN), e o outro no Cassino, a partir da parceria com a 

Cooperativa Educacional do Cassino.  As moedas sociais utilizadas por estes são 

clubes são o “Grandino” e o “Cassino”, na definição dos nomes ressaltam-se a 

importância da participação democrática dos membros, pois são eles que sugerem e 

fazem esta escolha.    

     Os clubes de trocas são iniciativas inovadoras da Economia Popular Solidária, 

que propiciam, na prática, a execução de um comércio solidário, como base na 

necessidade de satisfazer seus participantes, desenvolvendo um consumo a partir do 

valor utilitário do produto. São espaços de formação das relações solidárias entre 

produtores e consumidores, além de exercício do comércio dentro de uma lógica 

totalmente oposta ao comércio convencional, praticado no sistema capitalista. 

     Diante deste contexto, é percebida a importância da criação de novos espaços de 

trocas, utilizando para a efetivação desta proposta a assessoria da Universidade, que 

possuiu uma equipe qualificada para desenvolver esta atividade, através de oficinas 

de trocas bem como o acompanhamento do próprio espaço periódico de troca, ou 

seja, a constituição dos novos clubes de trocas locais.  

     Sendo assim, os clubes de trocas além de efetivar o comércio solidário, permite a 

inserção de seus participantes em espaços de discussões coletivas, facilitando o 

acesso em outras formas de organização coletiva que desenvolve a solidariedade, 

como o Fórum Microrregional de Economia Popular Solidária, assunto abordado no 

próximo item.       

                                                 
124 Idem. Ibidem, p.106. 
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4.2.3. O FÓRUM MICRORREGIONAL DE EPS 

 

     A Economia Popular Solidária é constituída a partir das pequenas ações 

coletivas, fortalecendo-se e consolidando-se no “micro” para a conquista do 

“macro”. Assim sendo, é importante a criação deste processo no âmbito local, 

fortalecendo as organizações coletivas que têm por meta desenvolver a comunidade 

na qual está inserida, construindo, juntamente com outras iniciativas coletivas e 

solidárias, espaços que permitam a discussão, a defesa e a ampliação dos princípios 

que fundamentam esta concepção. Como exemplo, cita-se o Fórum Microrregional 

de Economia Popular Solidária, que permite a troca de experiências, a partir de 

ações que desenvolvam a inclusão social. 

     Neste sentido, a “experiência acumulada na Fundação Universidade Federal do 

Rio Grande através do saber construído no cotidiano do trabalho com cooperativas e 

grupos de economia popular solidária, articulada com outras iniciativas nesta área, 

mostrou-nos a importância do trabalho em rede de solidariedade125” . Foi posposto 

juntamente com Cáritas Diocesana, o Comitê de Ação da Cidadania Contra a Fome, 

a Miséria e pela Vida do Rio Grande, a Pastoral do Pescador, o Sindicato da 

Alimentação, a EMATER e a Associação Nacional dos Trabalhadores em empresas 

de Autogestão e Participação Acionária (ANTEAG), a criação do Fórum 

Microrregional de Economia Popular Solidária, que aconteceu no dia 22 de agosto 

do ano de 2000, abrangendo os municípios de Rio Grande, São José do Norte, Santa 

Vitória do Palmar e Chuí.  

     Esta relevante ação coletiva é fundamentada no entendimento, citado em sua 

carta de princípios que diz: “ não estamos isolados, mas somos parte do processo de 

formação desta nova forma de organização popular, gestada a partir da busca de 

alternativas para reconstrução e fortalecimento da cidadania” . Este espaço de 

organização coletiva é aberto à comunidade e tem o objetivo de fortalecer e ampliar 

a organização da Economia Popular Solidária na microrregião, somando forças do 

                                                 
125 Carta de Princípios do Fórum Microrregional de Economia Popular Solidária 
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trabalho em rede, priorizando a organização e a articulação destes grupos, tendo pos 

base os seguintes princípios norteadores: adesão livre e voluntária, gestão 

transparente e democrática, participação econômica dos membros, processo 

permanente de formação e informação, cooperação mútua nas relações dos grupos e 

responsabilidade social 126. 

     Este Fórum é constituído da seguinte identidade: 

 

[...Somos grupos, associações, cooperativas que atuam diretamente na Economia 
Solidária com o apoio de entidades e voluntários que atuam nesta área. Somos agentes 
provocadores de mudanças, sujeitos da ação na busca de modificação de hábitos e 
atitudes com o objetivo de multiplicar esta proposta, interferindo diretamente em 
nosso comportamento, enquanto indivíduos e grupos, e na comunidade, construindo 
história de transformação humana e econômica com base no trabalho solidário. E 
entendemos este trabalho como um processo constante de mudanças quantitativas e 
qualitativas para construção de um novo modelo social e econômico, onde existe a 
necessidade de uma atuação permanente e perseverante de apoio e fortalecimento da 
economia solidária na microrregião127.] 
 

     E neste sentido o Fórum é um importante instrumento, que tem como missão: 

“manter uma ação permanente de apoio ao fortalecimento e ampliação da 

organização da Economia Popular Solidária na Microrregião, visando contribuir 

com a construção de um novo modelo social e econômico baseado na 

solidariedade128”. 

     O Fórum microrregional reúne-se ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente, sempre que necessário, tendo uma comissão executiva 

paritária composta por cinco entidades apoiadoras e cinco representantes dos 

grupos, distribuídos da seguinte maneira: um representante das cooperativas, um 

representante das associações, um representante dos grupos informais, um 

representante de São José do Norte e outro representante de Santa Vitória do 

Palmar. Atualmente as entidades apoiadoras que compõem esta comissão são 

FURG, Cáritas, Comitê de Ação e Cidadania, Pastoral do Pescador e CAMP.  

     A atuação neste espaço é destacada em proporcionar aos seus componentes a 

participação e organização de feiras, encontros, seminários, oficinas e outros 

                                                 
126 Idem.Ibidem. 
127 Definição da identidade do Fórum Microrregional de Economia Popular Solidária 
128 Definição da missão do Fórum Microrregional de Economia Popular Solidária. 
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eventos em nível local, estadual e nacional. Hoje, o Fórum faz parte do Conselho 

Estadual, além de participar de todas as discussões sobre Economia Popular 

Solidária Nacional, inclusive das discussões sobre os sete eixos de atuação da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES).  

     A SENAES é o reconhecimento, por parte do Estado, desta caminhada trilhada 

há muito tempo pelos movimentos sociais, que acreditam na transformação social, 

através das organizações coletivas autogestionárias que estão conquistando seus 

espaços na lógica da Economia Solidária, concretizando o sonho rochdaleano de 

uma sociedade mais justa, sem discriminações, valorizando o homem sobre o 

capital, opondo-se assim ao capitalismo.  

     Mas faltam ainda alguns desafios a serem superados, pois como já foi citado, a 

economia solidária é um processo em construção, com várias vitórias e conquistas 

ao longo desta trajetória. Confirmando assim que se está no caminho certo, onde 

cada protagonista exerce o papel fundamental e de igual valor neste cenário de 

desenvolvimento solidário e sustentável, proporcionado pela Economia Solidária.   
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5. CONCLUSÃO 

 

 

     A complexidade do Cooperativismo demonstra-se intrigante, pois a criação desta 

concepção está intimamente ligada ao modelo de produção capitalista, que durante a 

Revolução Industrial oprime e explora os trabalhadores, despertando nestes a 

necessidade de se libertar, encontrando a saída através da organização coletiva, 

como resposta a situação imposta pela classe detentora dos meios de produção. 

     No contexto social atual, a situação é semelhante, pois o mercado restringe os 

postos de trabalho, incita o individualismo, usa a concorrência como estratégia, 

estimula a competição e gera a exclusão social, em prol do capital, em que somente 

uma pequena parcela tem acesso às riquezas acumuladas por este sistema, que 

condena uma parcela significativa da sociedade, a viver em condições de 

miserabilidade, diante do aumento desenfreado do desemprego estrutural e da 

precarização do trabalho. Este se evidencia, no momento, pela globalização 

econômica, que fortalece mundialmente os países capitalistas do primeiro mundo, 

situação, esta que se agrava nos paises capitalistas periféricos, diante da 

dependência econômica que sofrem, como por exemplo, o Brasil.  

     Com a intenção de reverter este quadro, o cooperativismo surge como concepção 

social passível de garantir a organização do trabalho através da cooperação e da 

autogestão. Esta é uma proposta viável e transformadora que ao longo da história 

foi desviada de seus princípios originários, sendo apropriada pelo capitalismo e 

utilizada como instrumento de controle Estatal da sociedade, além da flexibilização 

dos direitos trabalhistas, reproduzindo a escravidão sobre a classe trabalhadora.  
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     É estranho falar em escravidão em pleno século XXI, principalmente, quando a 

Constituição Federal garante à cidadania, a liberdade, a democracia e a igualdade, 

mantendo a função social que o Estado deveria de exerce. Porém na prática, o que 

se percebe é o poder econômico ditar regras e influenciar, na elaboração das leis. 

Um exemplo claro é a definição da natureza jurídica das cooperativas, este instituto 

transita, sem se situar,entre o Direito Civil e o Direito Comercial, pois ambos os 

ramos na contemplam na integralidade o cooperativismo, necessitando da 

consolidação do Direito Cooperativo, para uma melhor compreensão jurídica do 

referido instituto.  

     Com o advento da Constituição Federal de 1988, o Cooperativismo recebe o 

devido tratamento, deixando de ser controlado pelo Estado, nela este é obrigado, 

inclusive, apoiar tais iniciativas que exercem a cooperação e a autogestão, como 

diretrizes doutrinárias fundamentais. Partindo desta lógica, culmina-se no 

surgimento do novo Cooperativismo, consolidado através da perspectiva da 

Economia Popular Solidária.  

     O ressurgimento desta concepção deve-se mais uma vez ao próprio contexto 

social gerado pelo capitalismo, que condena à pobreza uma parcela significativa da 

sociedade. Por outro lado, suas vitimas buscam alternativas variadas de trabalho, 

sejam elas autônomas, individuais ou coletivas. Todas são viáveis a título de 

sobrevivência, e as organizações coletivas autogestionárias, que exercem a 

administração democrática e participativa, possuem condições de mudança, através 

de um novo modelo de desenvolvimento solidário e sustentável, que é 

proporcionado pela Economia Popular Solidária, num processo de construção 

coletiva a partir da organização da base dos trabalhadores. 

     Diante deste contexto a Economia Solidária, tem três desafios. O primeiro é uma 

fiscalização eficiente, excluindo as cooperativas de fachadas que propagam a 

descrença no cooperativismo brasileiro; o segundo é a definição da natureza jurídica 

das cooperativas através do Direito Cooperativo, a fim de possibilitar normalização, 

realçando suas características, como um direito independente, em que a cooperativa 

é o objeto de estudo jurídico, desenvolvendo assim seus institutos; o terceiro desafio 

é a constituição do “marco legal” da Economia Popular Solidária, que abranja 
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várias formas de organizações coletivas, como cooperativas, associações e grupos 

informais, ou seja, a criação de normas legais que defina e garanta o funcionamento 

das iniciativas existentes nesta perspectiva, inclusive, das cooperativas garantindo 

assim, o verdadeiro cooperativismo, através de normas que regrem os tributos, as 

relações de trabalho, a previdência social e outros que se fizerem necessário. 

     Tal ação contribuirá para a regularização das organizações a partir de situações 

práticas, respeitando os princípios cooperativistas, exercendo a autogestão, a 

liberdade, a solidariedade e a cooperação. Por isso o Estado tem o dever de auxiliar, 

através da criação de políticas públicas que direcionem o caminho dentro da 

proposta da Economia Popular Solidária concreta de transformação social através 

do trabalho coletivo, gerando assim, trabalho e renda, associado a construção da 

cidadania coletiva e aos valores sociais da igualdade e da democracia. 

     Para tanto é necessário entender que o fator gerador desta concepção é a 

organização coletiva da sociedade civil, ou seja, não há Economia Solidária sem a 

participação da população, assim como não há Economia Solidária sem autogestão. 

      Assim sendo, conclui-se que a construção dessa organização diferenciada exige, 

necessariamente um conjunto de fatores cooperantes entre si, como: a sociedade 

civil organizada, disposta a trabalhar em prol do coletivo; as entidades de apoio, que 

devem fomentar, ensinar e assessorar os empreendimentos solidários; e a conquista 

de políticas públicas que garantam a execução deste projeto de desenvolvimento 

solidário e sustentável.  
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