
 

1 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

A ECONOMIA SOLIDÁRIA: mudança ou transformação? 

Marcílio Ronaldo Garcia (1) Luis Alberto Maccagnan (2) 

(1) Especialização em Comunicação Popular e Comunitária, UEL, Brasil. E-mail: 
marcilio_garcia@hotmail.com  

(2) Especialização em Comunicação Popular e Comunitária, UEL, Brasil. E-mail: 
luiz.maccagnan@gmail.com 

Resumo: O presente artigo tem o objetivo de problematizar a relação do movimento da 
Economia Solidária com o Estado no processo de transformação ou mudança social. Como 
metodologia adotamos a pesquisa bibliográfica sobre a organização do trabalho e o 
cooperativismo popular, com um breve resgate teórico e histórico acerca do surgimento do 
cooperativismo no mundo e no Brasil, bem como sua retomada na perspectiva popular com 
o que se convencionou chamar de Economia Solidária. Vimos que ela enquanto movimento 
busca mudança, mas não transformação, não colocando em xeque o modo de produção 
capitalista, pois admite sua coexistência. 
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Abstract: This article aims to analyze the relation of the movement of Solidarity Economy 
with the State in the process of transformation or social change. The methodology we 
adopted the literature on the organization of work and the popular cooperative, with a brief 
theoretical and historical review about the cooperative's emergence in the world and in 
Brazil, as well as your resume in popular perspective with the so-called Solidarity Economy . 
We saw it as a movement seeking change, but not change, not putting into question the 
capitalist mode of production, since it allows their coexistence. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Partido dos Trabalhadores ascendeu ao governo federal no ano de 2002, sendo 

que um ano após o Ministério do Trabalho, com a criação da Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES), passou a assumir o desafio de implementar políticas para 

além dos trabalhadores assalariados, reconhecendo as demais formas de organização do 

mundo do trabalho. Concomitante a esse momento também nasceu o Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária, expressão desse movimento que agrega entidades de apoio, gestores 

públicos e trabalhadores dos empreendimentos solidários. Um movimento que se propõe a 

construir outra economia, mais justa, tendo como pilar a democracia e acreditando na 

coexistência com o modo de produção capitalista. A partir desse pressuposto, que a nosso 

ver é contraditório, nos propomos a confeccionar este trabalho.  

O presente artigo tem o objetivo de problematizar a relação do movimento da 

Economia Solidária com o Estado no processo de transformação ou mudança social. Como 



 

2 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

metodologia adotamos a pesquisa bibliográfica sobre a organização do trabalho e o 

cooperativismo popular, com um breve resgate teórico e histórico acerca do surgimento do 

cooperativismo no mundo e no Brasil, bem como sua retomada na perspectiva popular com 

o que se convencionou chamar de Economia Solidária.  

Na primeira seção apresentamos uma breve consideração sobre a organização do 

trabalho e seu desenvolvimento do taylorismo à reestruturação produtiva. Em seguida, 

tratamos do surgimento do cooperativismo e de sua chegada às terras brasileiras, assim 

como da retomada do cooperativismo popular, com a Economia Solidária, e a missão 

absorvida pelo Estado de apoiar e fomentar essas iniciativas. Posteriormente, afunilamos o 

debate acerca do movimento da Economia Solidária apresentando as possibilidades de 

transformação ou mudança social. Por fim, destacamos nossas considerações finais acerca 

do objetivo proposto. 

O Partido dos Trabalhadores ascendeu ao governo federal no ano de 2002, sendo 

que um ano após o Ministério do Trabalho, com a criação da Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES), passou a assumir o desafio de implementar políticas para 

além dos trabalhadores assalariados, reconhecendo as demais formas de organização do 

mundo do trabalho. Concomitante a esse momento também nasceu o Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária, expressão desse movimento que agrega entidades de apoio, gestores 

públicos e trabalhadores dos empreendimentos solidários. Um movimento que se propõe a 

construir outra economia, mais justa, tendo como pilar a democracia e acreditando na 

coexistência com o modo de produção capitalista. A partir desse pressuposto, que a nosso 

ver é contraditório, nos propomos a confeccionar este trabalho.  

O presente artigo tem o objetivo de problematizar a relação do movimento da 

Economia Solidária com o Estado no processo de transformação ou mudança social. Como 

metodologia adotamos a pesquisa bibliográfica sobre a organização do trabalho e o 

cooperativismo popular, com um breve resgate teórico e histórico acerca do surgimento do 

cooperativismo no mundo e no Brasil, bem como sua retomada na perspectiva popular com 

o que se convencionou chamar de Economia Solidária.  

Na primeira seção apresentamos uma breve consideração sobre a organização do 

trabalho e seu desenvolvimento do taylorismo à reestruturação produtiva. Em seguida, 

tratamos do surgimento do cooperativismo e de sua chegada às terras brasileiras, assim 

como da retomada do cooperativismo popular, com a Economia Solidária, e a missão 

absorvida pelo Estado de apoiar e fomentar essas iniciativas. Posteriormente, afunilamos o 

debate acerca do movimento da Economia Solidária apresentando as possibilidades de 
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transformação ou mudança social. Por fim, destacamos nossas considerações finais acerca 

do objetivo proposto. 

 

2. BREVE CONSIDERAÇÃO ACERCA DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Com o crescimento da produção industrial, na passagem do século XIX para o XX, 

os processos de trabalho visando a maior concentração de capital apresentaram diferentes 

modelos de organização e de controle do trabalho, que podem ser denominados de 

taylorismo, fordismo e toyotismo. Cabe-nos agora respectivamente apresentarmos as 

características fundamentais de cada modelo. 

O taylorismo tem como elemento central a especialização das atividades e funções 

do emprego da mão de obra, visando aumentar a racionalização do movimento e evitando a 

ociosidade e a morosidade operária. Esse modelo possibilita o emprego de “pessoas cujo 

conhecimento técnico e experiência não ultrapassem as exigências dos postos de trabalho e 

que possam ser treinadas em menor espaço de tempo”. O fordismo tem como característica 

a produção em série por meio de linhas de montagens, onde cada operário deve realizar 

uma tarefa específica e a produção é em grande escala. Pretende-se “elevar a 

especialização das atividades de trabalho a um nível de limitação e simplificação tão 

extremo que, a partir de certo momento, o operário torna-se efetivamente um apêndice da 

máquina”. Um ponto comum entre essas duas organizações do trabalho é a capacidade de 

substituir o trabalhador de forma rápida e direta sem prejudicar a qualidade e a 

produtividade, pois assim, o sistema produtivo se “mantém rígido e estático [...] como uma 

grande máquina formada de peças humanas apáticas”.  

A eficiência desses modelos de controle de produção se mantiveram até meados da 

década de 1970, com a chamada crise do petróleo, gerando uma instabilidade econômica, 

assim a grande indústria necessitou redirecionar suas estratégias de padronização em 

grande escala, para a crescente agregação tecnológica, maior qualidade e personalização 

de seus produtos, estas mudanças proporcionaram uma nova forma de organização da 

produção: o modelo toyotista. O toyotismo se caracteriza por um processo industrial 

regulado por tarefas diárias, com uma metodologia produtiva pautada na entrega rápida e 

precisa, com a proposta de uma empresa “enxuta” e “flexível”, para tanto se utiliza um 

pequeno estoque e apresenta altos índices de subcontratações, de terceirizações, de 

empresas e de trabalhadores. Assim o espaço industrial é descentralizado, as peças são 

entregues diariamente e o controle sobre todo processo é mais dinâmico e simplificado 

(PINTO, 2006, p.38-48). 
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David Harvey (2013) aponta que na década de 1970 ocorreu uma crise estrutural do 

fordismo, principalmente pela incapacidade desta forma de organização da produção em 

absorver as demandas geradas pelo modo de produção capitalista. Tal incapacidade se da 

pelo que Harvey denomina de rigidez1. [...] “rigidez dos investimentos de capital fixo de larga 

escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa, que impediam a flexibilidade 

do planejamento […] rigidez nos mercados, na alocação e nos contratos de trabalho” 

(HARVEY, 2013, p. 135). 

Outros fatores foram importantes para a crise do fordismo, como: os impactos da 

crise do petróleo de 1973; o surgimento da concorrência japonesa, com sua nova 

concepção de gestão e produção; as mudanças tecnológicas; as fusões e incorporações de 

empresas; desigualdades entre os setores de trabalho no interior do sistema fordista; e, o 

surgimento de novas necessidades de consumo (HARVEY, 2013). 

As tentativas de superar os problemas de rigidez esbarravam nas constantes 

manifestações da classe trabalhadora. Por conseguinte, esta rigidez acabou incidindo nos 

compromissos assumidos pelo Estado, que na busca de legitimar o “sistema” sob pressão 

intensificava os investimentos em programas de assistência social (HARVEY, 2013). 

No que se refere propriamente ao mundo do trabalho, surge a emergência de uma 

flexibilidade nos contratos de trabalho, com o surgimento da figura do trabalhador 

temporário, a subcontratação, a terceirização, a precarização do trabalho, o desemprego 

estrutural, a diminuição dos salários e, consequentemente o enfraquecimento dos 

sindicatos. 

Podemos definir este período de transformações no âmbito da organização do 

trabalho, como um período de “reestruturação produtiva”. Temos um processo de 

transformação da organização do trabalho, com mudanças nas políticas econômicas e 

sociais realizadas pelo Estado, por meio de desregulamentações do mercado e das relações 

de trabalho. Tais políticas são consideradas neoliberais. 

No Brasil a implantação destas políticas acarretaram para a classe trabalhadora a 

precarização do trabalho e dos serviços públicos, e a flexibilização dos seus direitos, com o 

aumento da informalidade e do desemprego estrutural (PINTO, 2006). 

3. O COOPERATIVISMO  

Entende-se que o cooperativismo originou-se no século XIX na Inglaterra, após a 

primeira Revolução Industrial, advindo “como reação ao espantoso empobrecimento de 

                                                 
1 Para maior aprofundamento do tema vide a obra A Condição Pós-moderna, de David Harvey. 
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artesãos provocado pela difusão das máquinas e da organização fabril da produção” 

(SINGER, 2002, p.24). A primeira experiência de cooperativismo que ficou conhecida como 

expressão do movimento operário foi a cooperativa de consumo de Rochdale2. 

Singer também destaca a contribuição dos socialistas utópicos nesse processo, 

sendo que cada um a seu modo começou a fomentar esse ideário coletivo. Mas 

consideramos que eles podem ser entendidos como pensadores que criavam modelos 

ideais para a realidade que não poderiam ser implementados, pois acreditavam: 

 
Na possibilidade de uma transformação social total, que compreendesse a 
eliminação do individualismo, da competição e da influência da propriedade 
privada, sem o reconhecimento da necessidade da luta de classes e do papel 
revolucionário do proletariado na realização dessa transição (BOTTOMORE, 
2012, pg. 502). 
 
 

Portanto, cabe-nos lembrar da crítica realizada por Marx e Engels aos socialistas 

utópicos, na qual apontavam a falta de uma concepção materialista da história. Pois mesmo 

compreendendo o antagonismo das classes, bem como os elementos nocivos do modo de 

produção capitalista, não vislumbravam no proletariado nenhuma iniciativa ou movimento 

político próprio, para sua emancipação3. 

Simultaneamente a esse movimento dos utópicos também acontecia a luta dos 

operários europeus contra o liberalismo do capitalismo competitivo. De acordo com Rios o 

cooperativismo surge como uma reação do proletariado, como estratégia de sobrevivência, 

constituindo também um projeto político. Deste modo, os trabalhadores surgem como 

elemento fundamental para a formação do cooperativismo, entendendo que “não se 

pretende superar apenas os males do capitalismo: pretende-se eliminar o próprio regime 

econômico que os provoca” (RIOS, 1987, p.25). 

Lembramos que o direito de associação só é reconhecido na Inglaterra em 1826 e na 

França em 1884 (RIOS, 1987). A partir disso, a proposta do cooperativismo foi propagando-

se pelo mundo, ora forjando-se sob o ideário da classe dominante, ora da classe dominada. 

4. COOPERATIVISMO NO BRASIL: A Organização das Cooperativas Brasileiras versus 
a Economia Solidária? 

 No Brasil, o cooperativismo teve suas primeiras iniciativas com a imigração 

dos trabalhadores europeus no século XIX, pois começaram a organizar aqui as 

experiências que trouxeram na bagagem. As primeiras legislações brasileiras que tratavam 

                                                 
2 No de 1844 foi fundada uma cooperativa de consumo, por 28 operários qualificados de diversos ofícios. O 

impulso para criação pode ter sido a derrota de uma greve de tecelões (SINGER, 2002, p.39). 
3 Emancipação humana, concebida para além da sociedade de classes. Exige a eliminação de toda a forma de 

desigualdade exploração e dominação (MARX apud MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.131). 
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do cooperativismo surgiram na República Velha, no início do século XX. No ano de 1907, o 

governo federal publica o Decreto nº 1.637, que introduziu pela primeira vez as cooperativas 

no arcabouço jurídico nacional como uma espécie de sociedade comercial. Neste período, 

pelas cooperativas estarem vinculadas ao movimento operário, o presente decreto trata 

tanto das cooperativas como dos sindicatos profissionais (KRUPPA, 2012). 

 
Contudo, apesar deste vínculo operário, no decorrer do século XX, o 
cooperativismo se transformou no Brasil e em outras regiões do mundo, 
ficando restrito a poucos setores econômicos, não mais sendo parte da 
organização da classe trabalhadora. A Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB) toma as rédeas do cooperativismo, assumindo o papel de 
organizadora e representante única das cooperativas no Brasil (KRUPPA, 
2012, p.17). 
 
 

Com a Constituição Federal de 1988 essa forma de organização centralizada da 

OCB para o funcionamento das cooperativas é alterada, pois assegura a liberdade de 

organização, independente da intervenção estatal. Portanto, a OCB torna-se uma entidade 

privada, apesar de tentar manter o poder de órgão controlador federal do cooperativismo 

(KRUPPA, 2012). 

No contexto da ofensiva neoliberal na última década do século XX, em meio ao 

desemprego estrutural, junto da perspectiva tradicional do cooperativismo, surgem as 

cooperativas de empresas recuperadas pelos empregados, dos trabalhadores de 

assentamentos de reforma agrária, de humildes prestadores de serviços nas periferias das 

metrópoles, de catadores de material reciclável no lixo, de camponeses e artesãos 

empobrecidos. Esse “novo cooperativismo”, concebido como um cooperativismo popular e 

não legitimado do ponto de vista jurídico, visto que a atual legislação impede a formalização 

de grande parte desses empreendimentos, mas que na sua materialidade convencionou 

chamá-los de Economia Solidária (KRUPPA, 2012).  

Os empreendimentos solidários contrastam com as grandes cooperativas 

agropecuárias que reúnem pequenos, médios e grandes proprietários rurais e disputam os 

mercados com os grandes conglomerados capitalistas. Atualmente, “as cooperativas do 

agronegócio atuam como grandes empresas, o que explica que a OCB recentemente se 

tenha transformado em sindicato patronal das cooperativas” (KRUPPA, 2012, p.18). 

O Ministério do Trabalho e Emprego no ano de 2003, com o início da gestão do 

Governo Federal pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, 

criou a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), tendo como Secretário 

Nacional o professor de economia e membro do partido, Paul Singer. Com isso, o Estado: 

 
[...] passou a assumir, para além das iniciativas de emprego e de proteção 
dos trabalhadores assalariados, o desafio de implementar políticas que 
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incluam as demais formas de organização do mundo do trabalho e 
proporcionem a extensão dos direitos ao conjunto dos trabalhadores 
(ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2013). 
 
 

Para implementar políticas nessa direção a SENAES estabeleceu uma compreensão 

do que vem a ser Economia Solidária, que é a seguinte: 

 
Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar 
o que é preciso para viver. Sem explorar os outros, sem querer levar 
vantagem, sem destruir o ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada 
um pensando no bem de todos e no próprio bem. [...] nos últimos anos, como 
inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor 
da inclusão social. Compreende uma diversidade de práticas econômicas e 
sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de 
troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que 
realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças 
solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário (A ECONOMIA 
SOLIDÁRIA, 2013). 
 
 

Desde sua criação a SENAES tem desenvolvido ações que buscam fomentar e 

fortalecer a Economia Solidária pelo país. Nesse sentido, alguns Estados e municípios da 

federação adotaram medidas que vão de encontro as diretrizes federais. 

A trajetória de Londrina-PR pode ilustrar esse contexto, quando no ano de 2003, sob 

a gestão do Prefeito Nedson Luiz Micheleti, com a participação de diversas secretarias 

municipais e o PROVOPAR/LD4  desenvolveu-se o Programa Londrina Fome Zero, 

composto pelos seguintes eixos: ações de combate à fome; abastecimento alimentar; renda 

mínima; geração de renda e capacitação profissional. O último eixo atua em duas 

perspectivas: a da capacitação profissional, com o intuito de responder a demanda do 

mercado formal de trabalho; e, a perspectiva de fortalecer e consolidar os grupos de 

geração de trabalho e renda, com o intuito de proporcionar sua autonomia por meio da 

Economia Solidária (NISHIMURA, 2005, p.78-79). 

No ano de 2005, foi implantado o Programa Municipal de Economia Solidária5, 

tornando-se lei em 2008. A presente lei apresenta em seu Art. 3º, que o “Programa 

Municipal de Economia Solidária estará vinculado à estrutura administrativa da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e será coordenado por esta secretaria”. Cabe ressaltar que 

Londrina possui um Centro Público6 de Economia Solidária, local de referência para os 

empreendimentos. 

                                                 
4 Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina-PR. 
5 Lei municipal 10.523 de 28 de agosto de 2008. Cria o Programa Municipal de Economia Solidária, e dá outras 

providências. 

 
6 [...] espaços multifuncionais, que alojam um conjunto de atividades principalmente de comercialização, de 

formação e de articulação local da economia solidária a serem realizadas por instituições governamentais ou não 
governamentais. (PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM DESENVOLVIMENTO, 2014). 
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Observando o último mapeamento dos Empreendimentos Econômicos Solidários 

(EES), foram obtidas informações de 15.520 EES (71%) e inseridos na nova base de dados 

com informações atualizadas 7.839 EES (36%). Ainda verificou-se que 3.375 EES (15%) 

deixaram de existir, e que 1.925 EES (9%) passaram a assumir outras formas societárias e 

características organizacionais (SENAES, 2015). O movimento social da Economia solidária 

tem como expressão o Fórum7 Brasileiro de Economia Solidária (FBES), que:  

 
[...] está organizado em todo o país em mais de 160 Fóruns Municipais, 
Microrregionais e Estaduais, envolvendo diretamente mais de 3.000 
empreendimentos de economia solidária, 500 entidades de assessoria, 12 
governos estaduais e 200 municípios pela Rede de Gestores em Economia 
Solidária (FÓRUM BRASILEIRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2015). 
 
 

 Desde seu nascimento, o FBES com o objetivo de a Economia Solidária ser 

reconhecida e apoiada pelo Estado, tem realizado uma estreita articulação com a SENAES, 

que tem buscado atender as demandas emanadas por este fórum, todavia, muitas dessas 

demandas incidem em outros poderes do Estado, como o legislativo. Nesse período 

chamado de “novo cooperativismo” no Brasil, também foram criadas algumas centrais de 

cooperativas que buscavam fazer frente a OCB, que são: ANTEAG8, CONCRAB9, UNISOL10 

e UNICAFES11. Nesse contexto merece destaque a articulação entre as três últimas centrais 

citadas, que formaram em janeiro de 2014 a UNICOPAS12, com o objetivo ampliar o poder 

de negociação do cooperativismo solidário junto ao poder público e por meio de uma pauta 

de demandas unificadas. 

5. ECONOMIA SOLIDÁRIA: Mudança ou Transformação? 

 Entendemos que é necessário fazer algumas considerações a respeito do 

movimento social constituído no FBES, para tanto, iremos retomar a definição de Scherer-

Warren, que o concebe como: 

 
[...] uma ação grupal transformadora (a práxis) voltada para a realização dos 
mesmos objetivos (o projeto), sob a orientação mais ou menos consciente de 
princípios valorativos comuns (a ideologia) e sob uma organização diretiva 
mais ou menos definida (a organização e sua direção) (SCHERER-WARREN, 
1984, p. 20). 
 

                                                 
7 O FBES é fruto do processo histórico que culminou no I Fórum Social Mundial (I FSM), que contou com a 

participação de 16 mil pessoas vindas de 117 países, nos dias 25 a 30 de janeiro de 2001. Dentre as diversas 
oficinas, que promoviam debates e reflexões, 1.500 participantes acotovelam-se na oficina denominada 
“Economia Popular Solidária e Autogestão” onde se tratava da auto-organização dos/as trabalhadores/as, 
políticas públicas e das perspectivas econômicas e sociais de trabalho e renda. 
8 Associação Nacional dos Trabalhadores de Empresas Autogeridas e Co-geridas, que surgiu em 1991. 
9 A Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária, entidade Ligada ao Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), criada em 1992. 
10 União e Solidariedade das Cooperativas e Empreendimentos de Economia Social do Brasil, criada em 2004. 
11 União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, criada em 2005. 
12 União Nacional das Cooperativas Solidárias. 
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Como já citado, o FBES está organizado no país. Ele também possui princípios, uma 

plataforma e uma direção, tais aspectos denotam que ele possui um projeto, ideologia e 

organização, que nada mais são que os da própria Economia Solidária13, entretanto, a ação 

transformadora limita-se a organização do trabalho e não atinge a estrutura do modo de 

produção capitalista, ao contrário, baseia-se no mercado e exige-se reconhecimento pelo 

Estado. 

Assim, se faz necessário retomarmos a indagação de Jacob Lima, acerca dos 

paradoxos do trabalho associado.   

 
Em que medida representa passos na direção de autonomia e possibilidade 
de emancipação dos trabalhadores, ou mais uma artimanha do capital para 
precarização das relações de trabalho, ou, ainda, simplesmente uma forma 
secundária de organização do trabalho e mesmo alternativa de emprego? 
(LIMA, 2009, p.114). 
 
 

De acordo com Wellen (2012), a proposta da Economia Solidária não contempla a 

proposta de revolução defendida por Marx e Engels. Pois, diferentemente de almejar uma 

transformação radical da sociedade, ela limita-se a mudanças internas no próprio modo de 

produção capitalista. Ou seja, a Economia Solidária não rompe com os principais elementos 

do capitalismo. 

Diante desse contexto, se faz necessário frisar que o Estado atual reduz os conflitos 

sociais, gerando a imagem de que atende as demandas sociais, dando a impressão de que 

a sociedade é coesa. Ele desloca os conflitos de classe do campo econômico para o campo 

político, tendo o Estado como campo de disputa, institucionalizando o conflito e 

estabelecendo suas possibilidades de resolução. Fragmenta a classe trabalhadora pelas 

demandas emanadas de grupos e cria a imagem de que o Estado está a serviço do povo, 

mas de fato, garante a ordem estabelecida (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.179). 

Historicamente as lutas dos movimentos sociais dos trabalhadores apresentavam 

duas estratégias: a reformista e a revolucionária. A primeira estava centrada da defesa de 

direitos no modo de produção capitalista. A segunda procurava mesmo na adversidade 

meios para alterar a correlação de forças políticas e sociais em prol dos trabalhadores. 

Essas vias nada mais são que projetos para afirmar os interesses da classe trabalhadora, 

no sentido de torná-las hegemônicas. É preciso ter claro, que os movimentos sociais não 

podem desconsiderar a luta por direitos, mas também não podem perder de vista a luta pela 

superação da ordem societária vigente. Apenas assim, adquirindo o sentido emancipatório 

(MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.350-351). 

                                                 
13 Autogestão, solidariedade e cooperação. 
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Assim, compreendemos as lutas postas pelo movimento da Economia Solidária, mas 

também é preciso considerar a necessidade de ir além do modo de capitalista, para se 

atingir a emancipação dos trabalhadores. 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas seções anteriores foi possível apresentarmos um breve contexto do mundo do 

trabalho, bem como o cooperativismo como resposta dos trabalhadores a exploração do 

capital. Também foi possível constatar sua apropriação por setores econômicos, deste 

modo, afastando-se da perspectiva de luta dos trabalhadores. Além disso, apresentamos 

como o cooperativismo se formatou no contexto brasileiro, com a OCB e o então “novo 

cooperativismo”, denominado Economia Solidária, com suas experiências mais recentes, 

inclusive no âmbito da política pública. 

Do ponto de vista dos trabalhadores, a Economia Solidária não deve ser concebida 

como a panaceia para as mazelas criadas pelas relações de produção capitalistas, da 

contradição capital trabalho, mas sim como um instrumento de luta e resistência dos 

próprios trabalhadores. Vimos que ela enquanto movimento busca mudança, mas não 

transformação, não colocando em xeque o modo de produção capitalista, pois admite sua 

coexistência. 

Enquanto política pública, coloca para o trabalhador a possibilidade do auto emprego 

como alternativa ao desemprego, todavia, ainda sem garantir direitos a muitos trabalhadores 

que praticam essa “outra economia”, visto que muitos EES não possuem uma personalidade 

jurídica adequada para a execução de suas atividades.  

Portanto, ao realizarmos este percurso nos parece clara a recepção da proposta do 

cooperativismo pelo Estado, a partir das reivindicações dos trabalhadores. Ou seja, nos 

momentos em que a classe trabalhadora vislumbrava a possibilidade de luta contra a 

exploração do capital por meio do cooperativismo, lá estava o Estado absorvendo essa 

proposta e a refuncionalizando para a ordem do capital. 

Diante do exposto, nos deparamos com o dilema tratado por Zizek: 

 
É também por isso que temos que abandonar a noção “sabiamente” otimista 
de que a humanidade inevitavelmente “só se propõe as tarefas que pode 
resolver”: hoje enfrentamos problemas para os quais não há nenhuma 
solução clara (Zizek, 2012, p.14). 
 
 

Portanto, compreendemos que as lutas por direitos do movimento da Economia 

Solidária são válidas, todavia, também é preciso considerar a necessidade de pensar a ação 

para além do modo de capitalista, para que os trabalhadores atinjam a emancipação. 
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