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RESUMO 

As novas dimensões e formas de contratação propiciadas por mudanças 

a partir da reestruturação produtiva criam cenários complexos para os trabalhadores, 

que, sem oportunidades, se submetem a contratos que não lhe oferecem garantia de 

estabilidade e direitos historicamente conquistados. As pressões exercidas pelo 

capital fazem com que o Estado intervenha nas leis trabalhistas e crie programas 

que incentivam alternativas de geração de renda para, por um lado garantir a 

inserção social destes pela via econômica e por outro lado atender interesses 

econômicos de empresas. Com este tipo de intervenção estatal, empreendimentos  

de economia solidária se multiplicam no estado do Amazonas, entre as populações 

tradicionais, por suas particularidades enquanto grupo e pelo apelo do comércio 

sustentável, visto que esta modalidade de comércio nem sempre se encerra dentro 

do próprio grupo, estando por vezes associado à grandes empresas, estas 

populações  acabam por se converter em redução de custos com mão-de-obra e 

matéria-prima. Os trabalhadores se encontram em uma situação complexa onde, se 

por um lado pertencem a uma organização pautada por princípios democráticos e 

que tomaria suas decisões de forma autônoma, visando o bem comum, por outro, 

ficam em situação de subordinação. A produção passa a ser pautada não mais pelas 

necessidades dos associados, mas por parâmetros estabelecidos pela demanda 

industrial. Este artigo pretende apresentar elementos para uma discussão sobre o 

surgimento e a configuração de empreendimentos solidários no cenário econômico 

contemporâneo, particularmente entre as populações tradicionais amazônicas, 
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focando na identidade como elemento essencial na constituição de uma economia 

solidária de fato.  

 

Palavras chave: trabalho; cooperativismo; economia solidária. 

 

 

Em meio a estas transformações fica o trabalhador que precisa garantir 

sua existência e para isso, ou se submete ao que lhe for oferecido ou adentra 

empreendimentos que possam solucionar seus problemas mais imediatos. 

Os trabalhadores se encontram em uma situação complexa onde, se por 

um lado pertencem a uma organização pautada por princípios democráticos e que 

em teoria tomaria suas decisões de forma autônoma, onde o interesse maior é o 

bem comum, por outro, na prática, se encontram em situação de subordinação. 

Subordinação esta que pode ser direta, em casos onde os trabalhadores, sem 

alternativas começam a trabalhar com uma demanda específica de empresas e se 

organizam de acordo com as necessidades desta, ou indireta, quando acordos 

estabelecidos entre empresa e cooperativa implica em pressões que de forma 

prática reduzem a autonomia dos trabalhadores. A produção passa a ser pautada 

não mais pelas necessidades dos associados, mas por parâmetros estabelecidos 

pela demanda industrial. 

Essa redução de autonomia não diz respeito apenas à dimensão da 

produção, mas se estende por outras esferas da organização dos trabalhadores. A 

presença constante de representantes da indústria junto às cooperativas faz com 

que exista uma pressão na própria organização política do grupo e em certa medida 

também nas decisões tomadas por eles. 

Na economia capitalista onde se faz importante sempre buscar a redução 

de custos para a maximização de lucros, as empresas estão em um permanente 

estado de competição pela preferência dos consumidores, pela aquisição de novos 

mercados, além da procura por gastos menores com a produção e mão-de-obra 

mais barata, o cenário de desigualdade econômica e social faz com que meios 

alternativos de obtenção de renda e modelos diferenciados de relações econômicas 



que busquem ultrapassar as barreiras impostas pelo capitalismo despontem. A 

economia solidária seria uma forma alternativa de inserção econômica a partir de 

princípios que buscam, ao invés da competição e desigualdade, a solidariedade e a 

igualdade social. 

Paul Singer ao tratar da economia solidária, mostra essa modalidade 

como uma forma de transcender as desigualdades resultantes da competição, 

inerente na economia capitalista, por outra forma de se realizar a economia, tanto na 

esfera da produção, quanto da comercialização ou consumo, onde a solidariedade 

tomaria o lugar da competição. Para o autor, esta grande questão poderia ser 

solucionada pela economia solidária que operaria, segundo ele como “a associação 

entre iguais ao invés do contrato entre desiguais”. A igualdade de direitos e a posse 

comum dos meios de produção seriam elementos essenciais para o modelo 

econômico solidário. 

Na economia capitalista, a competição é um fator que possui aspectos 

positivos uma vez que, ela proporciona aos consumidores a aquisição de 

mercadorias que lhes satisfaçam pelo menor preço, e ainda aqueles que mais 

vendem ganham mais e os que menos vendem ganham menos e correm o risco de 

fechar, ou seja, quem melhor atende as necessidades do consumidor vence a 

competição e os que não obtém tal sucesso são os perdedores (SINGER, 2002). 

Apesar das vantagens apontadas pelo autor para a economia capitalista, 

a desigualdade evidente cria um problema geracional, onde aqueles que possuem 

menos acabam por legar às gerações seguintes um cenário semelhante de 

fragilidade social.  

Os princípios norteadores da economia solidária seriam a propriedade 

coletiva dos meios de produção e a liberdade individual que iriam de encontro com o 

capitalismo que tem por natureza a propriedade privada e o acúmulo de capital. Os 

princípios da economia solidária quando operacionalizados neste sistema 

resultariam em igualdade e solidariedade. 

A repartição dos ganhos dentro da economia solidária também possuiria 

um diferencial em relação ao capitalismo. Enquanto no capitalismo o valor dos 

salários é determinado pelas demandas do mercado de trabalho e pela qualificação 

dos trabalhadores em uma estrutura hierárquica, na economia solidária existiriam 



algumas formas de repartição dos ganhos. Algumas empresas podem decidir dividir 

os ganhos de forma igualitária ou manter alguma escala de ganhos entre aqueles 

que possuem maiores competências técnicas que possam auxiliar o crescimento da 

empresa. A grande diferença entre as duas formas de remuneração estaria no fato 

de que, no caso do capitalismo as decisões são tomadas pelos sócios e acionistas 

visando sempre o lucro e na economia solidária todos são sócios e participam das 

decisões que serão boas para todos. Os excedentes anuais terão seu destino 

decidido em assembléia pelos sócios que irão dividi-los ou não entre si, de acordo 

com seus interesses, podendo destinar estes excedentes para fundos de educação 

ou outros investimentos.  

Ainda comparando a empresa capitalista com a solidária, Singer fala da 

forma como a gestão dos dois modelos é realizada. Enquanto empresas capitalista 

utilizam a heterogestão, ou seja, as decisões são tomadas de forma unilateral pelos 

donos da empresa e são aplicadas de forma verticalizada. As empresas solidárias 

são administradas pelo modelo de autogestão ou gestão participativa, onde as 

decisões devem ser tomadas por todos em assembleias. Cattani define a Gestão 

Participativa da seguinte forma: 

Por gestão participativa – GP – entende-se aquelas situações nas quais os 

trabalhadores, diretamente ou por delegação, estejam investidos da 

capacidade de decisão na organização do trabalho, eventualmente, nos 

procedimentos administrativos e comerciais e, mais raramente, na 

condução geral da empresa.(CATTANI org.,2002, p. 140-141) 

 

Ainda comparando a empresa capitalista com a solidária, Singer fala da 

forma como a gestão dos dois modelos é realizada. Enquanto empresas capitalista 

utilizam a heterogestão, ou seja, as decisões são tomadas de forma unilateral pelos 

donos da empresa e são aplicadas de forma verticalizada. As empresas solidárias 

são administradas pelo modelo de autogestão ou gestão participativa, onde as 

decisões devem ser tomadas por todos em assembleias. Cattani define a Gestão 

Participativa da seguinte forma: 

A associação de trabalhadores em organizações autônomas coma 

finalidade de comercializar produtos ou serviços é uma das formas que apareceram 



ao longo da história do capitalismo para tentar resolver o problema da falta de 

inserção  

Desde o início da formação de cooperativas existiu rumores de se 

tratarem de artifícios criados por empresários para a redução dos custos com 

salários e benefícios. O marco histórico para o surgimento de cooperativas de 

trabalho e produção é a criação de um movimento cooperativista em Rochdale, na 

Inglaterra, denominado Rochdale Society of Equitable Pionner em 1844. Tratava-se 

de uma organização formada por operários têxteis que se expandiu com rapidez e já 

em 1854 possuia uma tecelagem e uma fiação. O aumento expressivo do 

movimento cooperativista na Inglaterra faz com que em 1852 o Estado inglês crie a 

Lei das Sociedades Industriais e Cooperativas que tinha o intuito de regular as 

relações entre Estado e Cooperativas (LIMA, 2004). 

Esse movimento ganhou força na Europa e em 1895 é criada a 

organização internacional chamada InternationalCo-operative Alliance como objetivo 

de representar as cooperativas em todo o mundo. A ICA ratifica os princípios 

estabelecidos em Rochdale como os norteadores da organização e atuação das 

cooperativas. Uma cooperativa, segundo a ICA, é baseada na autoajuda, auto 

responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. O modelo 

cooperativista se funda, portanto, em valores próprios do socialismo e, em seu 

origem, busca o bem comum e a possibilidade de que seus membros, de maneira 

igualitária e democrática, obtenham os meios necessários para a manutenção de 

sua existência material e cultural.  

A definição encontrada na página da ICA na internet para o que é uma 

cooperativa é a seguinte:  

”A cooperativa é uma associação autônoma de pessoas unidas 

voluntariamente para satisfazer suas necessidades econômicas, sociais e 

culturais comuns e aspirações através de uma empresa de propriedade 

conjunta e democraticamente gerida” 3 (http://ica.coop/). 
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Observando o caso da Cooperativa de fruticultores de Abaetetuba no 

Pará suscita uma questão em relação a proposta de comércio solidário: como 

conjugar um modelo econômico inicialmente pensado como alternativa ao modelo 

capitalista dentro de uma pátria capitalista?  

A cooperativa se apresenta como uma forma de, dentro do modelo de 

acumulação capitalista, encontrar uma forma de equacionar a questão do bem 

comum, sobretudo em relação àqueles trabalhadores que, de alguma forma não 

estão enquadrados diretamente na organização do mundo do trabalho capitalista. 

A autogestão se mostrava então como a possibilidade de criação de um 

modelo de produção igualitário social e economicamente, frente às desigualdades e 

exploração impostas pelo capitalismo.  

No entanto, um problema que surge com isso é que as relações 

comerciais destas organizações não se encerram apenas no âmbito de uma 

microeconomia, e sendo assim, por sua presença dentro de uma realidade 

econômica onde quem dita as regras é o capital, estas também estão sujeitas às 

regras estabelecidas neste jogo econômico.  

Assim como as demais formas de trabalho precário, o grande número de 

empreendimentos cooperativos também é resultado da reestruturação econômica 

pela qual o mundo passou a partir dos processos de globalização da economia e de 

mundialização do capital, bem como da crise do modelo fordista de produção e o 

surgimento da chamada acumulação flexível. Tais fatores levaram as empresas a se 

reestruturar e buscar formas de dinamizar sua produção e mais que isso, 

potencializar seus lucros. 

Além disto, diversos movimentos de contracultura surgidos principalmente 

a partir do fim da década de 1960 com críticas em relação ao modelo econômico 

vigente e buscando alternativas para este cenário. Movimentos feministas, 

ambientalistas e setores desiludidos com as experiências do capitalismo e do 

socialismo de Estado buscavam formas alternativas ou mesmo de superação do 

modelo econômico vigente. 

Assim como o trabalhador, a partir do momento em que começa a vender 

sua mão-de-obra para o capital, sua existência como trabalhador só faz sentido 

dentro do capitalismo, os empreendimentos econômicos solidários, que inicialmente 



se constituem como possibilidade de superação das igualdades impostas pelo 

capitalismo, se inserem na economia capitalista e passam a ser parte necessária 

para a consolidação do sistema na atualidade. 

A economia solidária, bem como as mudanças na legislação trabalhista 

que a tornam mais flexíveis para se adaptarem às necessidades do capitalista como 

possíveis respostas para o problema do desemprego e acabam sendo incorporadas 

como novos mecanismos de produção para o capitalismo. Como a economia 

solidária está fora das regras trabalhistas que regem o funcionamento do trabalho 

dentro do capitalismo, pode parecer que estas duas iniciativas sejam antagônicas, 

no entanto a complementariedade das duas aparece no momento em que 

conseguem dar conta do problema maior, que é falta de emprego e todas as 

consequências que acompanham este problema, cada uma em seu tempo e em seu 

espaço determinado. 

Do ponto de vista da possibilidade de criação de uma economia solidária 

duradoura ou que seja de fato inclusiva dentro do modelo proposto fica a questão de 

como seria possível conjugar este modelo dentro de uma pátria capitalista e quais os 

limites da solidariedade que o modelo apresenta. O fato de estarem inseridas neste 

universo econômico torna complicado imaginar como esta solidariedade surgiria 

apenas pelo fato dos indivíduos partilharem das mesmas atividades econômicas. 

Como transformar um cenário naturalmente forjado como natural por outro onde eu 

teria que abrir mão da minha condição social para que o outro possa melhorar a sua. 

Neste cenário onde a sustentabilidade ganha destaque na economia e as 

empresas absorvem o discurso sustentável em suas práticas e produtos, surgem 

trabalhadores especializados em atuar especificamente nesta temática. 

Trabalhadores do campo, como agricultores e extrativistas passam a figurar como 

atores agora ligados diretamente a indústria e ao grande capital que passa a exercer 

influência sobre eles. Assim, a sustentabilidade se liga ao mundo do trabalho a 

medida em que esta configura novos cenários para o mundo do trabalho e forja 

novos trabalhadores dentro e fora do trabalho formal. 

Na modernidade as questões relacionadas ao meio ambiente e à 

preservação ambiental começam a ser pensadas, principalmente com o início da 

industrialização na Europa, que era apontada na época como a responsável por 



tornar o ar das cidades cada vez mais irrespirável. A grande concentração 

populacional nas cidades inglesas faz com que surja uma mudança na percepção 

dos homens em relação à natureza, principalmente nas classes que não estavam 

ligadas à produção agrícola, fazendo com que o campo fosse visto a partir daí, como 

um local de contemplação e isolamento (DIEGUES, 2004). Esse movimento de 

valorização da natureza intocada, também teve como importantes impulsionadores, 

os romancistas da época, a quem Diegues classifica como responsáveis por esta 

nova visão em relação a natureza: 

 

“Essas idéias, sobretudo a dos românticos do século XIX, tiveram, portanto, 
grande influência na criação de áreas naturais protegidas, consideradas como 
“ilhas” de grande beleza e valor estético que conduziam o ser humano à 
meditação das maravilhas da natureza intocada” (DIEGUES, 2004. Pág. 24). 

 

No Brasil, as primeiras propostas relativas à questão, estão ligadas com a 

criação de unidades de conservação ambiental e foram motivadas pela iniciativa 

norte-americana da criação do primeiro parque de conservação do mundo, o de 

Yellowstone (ARAÚJO, 2007). No entanto, o modelo de criação de parques de 

conservação nos Estados Unidos se dava a partir do pressuposto de que para se 

conseguir preservar a natureza era necessário manter o ser humano longe dela. Isso 

fazia com que tais áreas de conservação, não tivessem em seus limites territoriais, 

nenhuma população humana residindo nela. Apesar de ser a primeira inspiração 

para uma discussão sobre o tema, o modelo norte-americano, que desconsiderava 

as populações residentes na área, não servia para o Brasil. 

A criação de unidades de conservação e projetos de assentamento que 

visam atender populações tradicionais e que em seu modelo estabelecem práticas 

específicas de cultivo e utilização da terra é outro fator que irá contribuir para o 

estabelecimento e a operacionalização deste comércio verde. O estabelecimento 

destas áreas facilita para a indústria encontrar localidades onde possam ser 

encontradas e fornecidas as matérias-primas buscadas por elas, uma vez que, 

geralmente os trabalhadores que habitam estas áreas já trabalham com o 

extrativismo e também já estão organizados em algum grau em torno de 

associações ou cooperativas. 



O crescimento econômico, que por muito tempo comprometeu o meio 

ambiente, promovendo a degradação ou destruição de ecossistemas vistos como 

fonte inesgotável de recursos e comprometendo a qualidade de vida da sociedade, 

uma vez que reduz os fluxos de bens e serviços que a natureza pode oferecer à 

humanidade, foi historicamente o modelo econômico utilizado no mundo. Com o 

surgimento de novas preocupações e a consciência da finitude destes recursos, 

começa a se discutir um modelo de desenvolvimento centrado no crescimento 

econômico que não relegue para segundo plano as questões sociais nem aspectos 

ambientais. Um desenvolvimento que ignora tais questões não pode ser 

denominado de desenvolvimento, pois de fato trata-se de mero crescimento 

econômico.  

Foi inspirada nessas noções que em 1987, com a crescente preocupação 

global com a emergência dos problemas ambientais, que a Comissão Mundial de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas apresentou ao mundo um 

relatório (denominado de Relatório Brundland) sobre o tema desenvolvimento. Este 

relatório definiu desenvolvimento sustentável como um desenvolvimento que satisfaz 

as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações 

de satisfazerem as suas. Pode-se considerar, portanto, desenvolvimento sustentável 

como o desenvolvimento que tratando de forma interligada e interdependente as 

variáveis econômica, social e ambiental é estável e equilibrado garantindo melhor 

qualidade de vida para as gerações presentes e futuras (MARTINS,2004).  

Nesse sentido, a pauta de discussões colocada a partir deste cenário de 

busca por um modelo produção e comercialização de mercadorias que respeite as 

premissas colocadas para a realização de um desenvolvimento que seja 

sustentável, abre espaço para empresas que buscarem nesta ideia, sustentar seus 

negócios e suas marcas com a utilização de matérias primas extraídas da natureza 

de forma sustentável. A possibilidade de criar modelos produtivos que não sejam 

apenas exploratórios e que tenham em suas práticas a preocupação com todas as 

dimensões colocadas pela sustentabilidade, faz com que o capitalismo encontre na 

floresta, uma alternativa de negócio. A indústria encontra na sustentabilidade um 

mercado rentável e promissor. 



A expansão do capitalismo em um contexto que busca a floresta em pé, 

faz com que o uso de insumos da biodiversidade que são extraídos sem a 

necessidade de desmatamento ganhassem um papel cada vez maior na produção 

de mercadorias, bem como propiciaram o surgimento de linhas de produtos 

específicas e uma forte propaganda em torno destas.  

Neste cenário, surgem novas formas de organização da produção, tanto 

para os produtores extrativistas, quanto para as indústrias. Como muitas destas 

matérias primas têm sua produção sazonal, a indústria precisa se programar para 

que a safra consiga atender sua demanda anual e os produtores começam a lidar 

com uma nova lógica produtiva e essa adaptação tem impactos práticos em suas 

vidas.  

Por fim, podemos colocar que as situações enfrentadas por trabalhadores 

rurais, que antes migravam para as cidades em momentos de crise, e que hoje com 

o avanço cada vez maior do capitalismo frente a suas realidades imediatas 

proporciona um cenário complexo, onde estes necessitam buscar formas de garantir 

sua existência material, e mesmo distante dos grandes centros fabris, também 

acaba pesando sobre eles a conta das crises vividas pelo grande capital. 

A organização destes trabalhadores rurais em cooperativas aparece como 

saída para a comercialização de sua produção. A pressão pela produção de 

determinadas matérias primas faz com que produtores que não estão interessados 

em trabalhar com este tipo de insumo, subcontratem por via geralmente verbal, e 

acertos feitos por produtividade, outros trabalhadores para a realização de tarefas 

pontuais. Em decorrência disto cria-se nesta cadeia produtiva um elo ainda mais 

fraco e explorado que o já precarizado trabalhador extrativista. 

Vale ressaltar ainda as mudanças estruturais na própria organização 

destes trabalhadores, que por vezes tinham suas relações naturalmente pautadas 

por princípios muito próximos ao proposto pela economia solidária e que neste 

movimento de avanço das grandes empresas no campo em busca de matérias-

primas acaba por introduzir uma nova lógica de interpretação do mundo e das 

relações sociais, o que pode dificultar a concretização de uma economia, de fato, 

solidária. 



O trabalho como espaço da produção das condições materiais de 

existência e de sociabilidades à medida em que novas mudanças estruturais 

surgem, sobretudo no âmbito econômico, novos sentidos e significados surgem 

dentro da lógica de organização da sociedade. O individualismo trazido pelo 

capitalismo, além da própria estrutura empresarial que vem junto com os negócios 

que se estabelecem entre as indústrias e os trabalhadores rurais fazem com que 

estes se transformem e trabalhadores quase que nos moldes fabris, no entanto sem 

acesso aos direitos historicamente conquistados, sendo então vistos muitas vezes 

apenas como possibilidade de redução de custos para a indústria. 
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