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Empreendimentos Econômicos Solidários

Este estudo tem como base uma linha de pesquisa que vimos desenvolvendo, fundada
na necessidade de abordar novos objetos de investigação que se inserem na ampla problemá-
tica decorrente das profundas transformações no mundo do trabalho. Nossos investimentos
precedentes voltaram-se para a análise das repercussões na saúde de formas precarizadas de
trabalho a que se encontram submetidos grandes contingentes de trabalhadores, segmentos
mais vulneráveis da lógica atual de flexibilização das estruturas produtivas e das formas de
organização e divisão social do trabalho. Uma precarização que se expressa na fragilidade
dos arranjos laborais, na instabilidade e irregularidade ocupacional, bem como no subem-
prego e desemprego recorrente, duradouro e sem perspectivas de inclusão no mercado
formal. Esse cenário, concomitante e avesso da reestruturação produtiva, agrava-se pela au-
sência de mecanismos de proteção social e leva amplos segmentos da população a percorrerem
trajetórias marcadas pela insegurança, pelo sofrimento, pela convivência com um provisório
que perde seu caráter circunstancial.

Constatado esse quadro, de forma contundente, nos estudos que realizamos entre ope-
rários da construção civil – subjugados por um processo aviltante de terceirização – e
trabalhadores do setor informal, optamos por desenvolver investigações sobre propostas
alternativas que, em diferentes espaços sociais, vêm sendo construídas. Iniciamos esse per-
curso analisando iniciativas promissoras de organizações não-governamentais com jovens
das classes populares em situação social de risco diante das restritas oportunidades do
mercado de trabalho, exacerbadas pela atração por atividades à margem da legalidade.
Com o intuito de avançar nessa direção, propomo-nos atualmente a investigar alguns em-
preendimentos econômicos solidários, buscando compreender em que medida essas expe-
riências associativas, além de constituir-se em estratégias de sobrevivência e de resistência
diante do desemprego ou subemprego, podem contribuir para dotar o trabalho de um
outro sentido e promover a saúde dos trabalhadores.

EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS

SOLIDÁRIOS:

UMA VIA SAUDÁVEL NA RECUPERAÇÃO DO

SENTIDO DO TRABABALHO

Carlos Minayo-Gomez
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OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS

Os empreendimentos econômicos solidários abarcam um amplo leque de agrupamentos,
nos mais diferentes setores socioeconômicos, sob a forma de empresas autogeridas pelos traba-
lhadores; pequenas e médias associações ou cooperativas de produção, comercialização e dos
mais variados serviços; projetos comunitários e cooperativas agropecuárias. Essas experiências
organizacionais, freqüentemente desenvolvidas com a intermediação e o incentivo de organiza-
ções religiosas, ONGs, movimentos sociais, sindicatos, universidades, instâncias governamen-
tais e agências internacionais, inscrevem-se hoje em torno da dinâmica das chamadas “novas
formas de solidariedade” (França, 2001) e compõem o campo da economia solidária. Uma
noção que surge a partir – e para dar conta – de conjuntos significativos de iniciativas econômi-
cas que compartilham alguns traços constitutivos e essenciais de solidariedade, mutualismo,
cooperação e autogestão comunitária, configurando uma racionalidade diferente da que sus-
tenta o modelo econômico vigente (Razeto, 1993; Gaiger,1996; Singer, 2002). Tais iniciativas
representam um considerável avanço em relação a outras atividades, individuais ou grupais,
que os setores populares desenvolvem para assegurar a satisfação de suas necessidades econô-
micas (Tiriba, 2001).

Historicamente, as bases da economia solidária já se encontravam presentes na Idade
Média, nas guildas, confrarias, corporações de ofício e associações de solidariedade entre traba-
lhadores. Do movimento associativista operário da primeira metade do século XIX, na Euro-
pa, emergiu também um grande número de experiências solidárias largamente influenciadas
pelo ideário da ajuda mútua, da cooperação e da associação. Representavam, à época, formas
de resistência e proteção social, no contexto de nascimento do capitalismo, diante da situação
de pobreza de amplas parcelas da população, da exploração do trabalho e do desemprego.
Como iniciativas oriundas dos setores populares, combinavam na sua ação organizacional di-
mensões sociais e econômicas tendo como pano de fundo a luta política. Para os socialistas
utópicos, essas ‘associações livres de produtores’ conduziriam a uma mudança gradual e pací-
fica da sociedade capitalista, possibilitando uma redistribuição eqüitativa das riquezas. Ao lon-
go da história, no entanto, tais experiências, conhecidas como de ‘economia social’, foram
mudando de fisionomia e, em sua maioria, acabaram se transformando em unidades de pro-
dução ou de serviços nos moldes da economia de mercado.

No contexto atual, particularmente na Europa, o fenômeno da economia solidária surge
ligado à problemática de uma crescente exclusão social, à crise da sociedade do trabalho, da
sociedade salarial, do compromisso keynesiano (Laville, 1994) ou do equilíbrio fordista, o que
configura, no diagnóstico de Castel (1998), a “nova questão social”. Nesse quadro de falência
dos mecanismos de regulação econômico-política da sociedade, florescem práticas socioeconô-
micas visando a propor – a partir de iniciativas locais – serviços de um tipo novo, designados
pelo termo “serviços de proximidade” ou “serviços solidários” (França, 2001). Representam,
de um certo modo, um prolongamento das solidariedades praticadas no cotidiano da vida no
interior dos grupos primários. As microempresas familiares, as empresas associativas ou, ain-
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da, as organizações econômicas populares constituem alguns exemplos desse universo. A economia
solidária distancia-se de uma racionalidade centrada na acumulação do capital, organiza-se a partir
de fatores humanos e adota como meta “a reprodução ampliada da vida” (Coraggio, 1997).

A ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL

O cooperativismo chegou ao Brasil no começo do século XX, trazido pelos emigrantes
europeus, que fomentaram principalmente a criação de cooperativas de consumo na cidade e
de cooperativas agrícolas no campo. As de consumo eram, em geral, formadas pelas empresas
com a finalidade de reduzir as despesas dos trabalhadores com produtos básicos para o susten-
to familiar. Com a expansão das grandes redes de supermercados, a maioria dessas iniciativas
refluiu. As cooperativas agrícolas foram se desenvolvendo, a ponto de algumas se transforma-
rem em grandes empreendimentos agroindustriais ou comerciais. Nenhuma dessas cooperati-
vas, porém, adotou uma proposta verdadeiramente autogestionária (Singer, 2002).

Foi a partir da década de 80 do século passado que, com o crescimento do desemprego e
da exclusão social – aliado à limitada capacidade reguladora de um Estado que nunca foi
caracterizado como de bem-estar social –, a economia solidária adquiriu impulso. Assumiu a
forma de cooperativas ou associações produtivas autogestionárias, de diferentes modalidades,
que vêm se articulando e recebendo o apoio de diversas instituições. Merece destaque, nesse
sentido, a contribuição da Cáritas Brasileira, que financiou milhares de pequenos projetos
destinados à geração de emprego e renda, de forma associada, para moradores das periferias
urbanas e da zona rural de diferentes regiões do país (Bertucci, 1996). Nessa mesma linha, o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) criou cooperativas agrícolas, agrupa-
das no Sistema Cooperativo dos Assentamentos (SCA), que atualmente abrange cooperativas
agropecuárias, de prestação de serviços e de crédito. A Central Única dos Trabalhadores (CUT)
instituiu também a Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS), que, além de difundir co-
nhecimentos sobre economia solidária, apóia projetos por meio de uma rede nacional de cré-
dito solidário.

Entre as instituições que desempenham uma importante função no processo de organiza-
ção de cooperativas e grupos de produção associada, encontram-se as Incubadoras Tecnológi-
cas de Cooperativas Populares. Integradas por professores universitários e alunos de diversas
áreas de conhecimento, oferecem a grupos comunitários formação em cooperativismo e econo-
mia solidária, bem como apoio técnico, logístico e jurídico para viabilizar seus empreendi-
mentos. Cabe ressaltar ainda os programas de estudo e pesquisa desenvolvidos pela Fundação
Unitrabalho.

Uma vertente significativa, entre os empreendimentos, é composta pelas cooperativas au-
togestionárias de trabalhadores que assumiram empresas falidas ou em situação pré-falimentar.
Criaram a Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de Autogestão e de Participação
Acionária (Anteag), com o objetivo de resgatar o processo de produção através da recuperação
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do conhecimento coletivo (Anteag, 2000), perante a premência em viabilizar e implementar,
com as competências requeridas, o funcionamento da gestão cooperativa. A associação nasce para
assessorar as novas empresas solidárias no enfrentamento de inúmeras questões, como as relati-
vas à organização do trabalho e da produção, à tecnologia, ao controle orçamentário, à comerci-
alização dos produtos, à legislação e ao acesso a crédito. O êxito dessas empresas – em sua maioria
industriais, mas também agrícolas e de mineração – foi decisivo para que um número crescente
de  iniciativas venha solicitando a assistência dos técnicos e formadores da Anteag.

Pode-se constatar a grande relevância que tais formas de geração de trabalho e renda – não
restritas à dimensão econômica – vêm adquirindo no país, pelo elevado número de redes e
fóruns articuladores, com diferentes finalidades e níveis de abrangência.  Centenas de iniciati-
vas, que tendiam a ficar isoladas e, por isso, debilitadas, passaram a se articular nos últimos
anos e constituíram, recentemente, o Fórum Nacional de Economia Solidária. A decisão do
governo federal de investir no fomento e fortalecimento dessas iniciativas, com a criação da
Secretaria Nacional de Economia Solidária, evidencia a importância crescente dessa área e seu
grau de mobilização.

A RELAÇÃO TRABALHO-SAÚDE NOS EMPREENDIMENTOS

Nesse diversificado e heterogêneo universo, contemplamos – como objeto de investigação
– as questões relativas à saúde dos trabalhadores das empresas autogestionárias anteriormente
mencionadas. Partimos do entendimento de que o trabalho ocupa um lugar central e diferen-
ciador das condições de reprodução social das populações. Do ponto de vista do campo deno-
minado saúde do trabalhador (Lacaz, 1996; Mendes & Dias, 1991; Minayo-Gomez & Thedim-
Costa, 1997), a análise da interseção das relações sociais e técnicas que configuram os processos
de trabalho constitui a referência fundamental na avaliação do quadro de saúde de um coletivo
de trabalhadores. No interior das unidades de produção associada, o controle desses processos
depende da decisão dos próprios trabalhadores. As mudanças das situações geradoras de agra-
vos à saúde, portanto, ocorrem em função das condições favoráveis – objetivas e subjetivas –
presentes no andamento dos empreendimentos. Assim, o estudo dessas experiências configu-
ra-se numa oportunidade ímpar para reunir elementos elucidativos sobre as possibilidades de
incorporação das premissas do campo da saúde do trabalhador, quando se interfere nas condi-
ções e relações de trabalho sem as mediações intrínsecas à valorização do capital. Sua análise
pode oferecer ainda marcos de referência para sustentar negociações que visem à melhoria dos
processos laborais nas empresas convencionais, em que a ingerência dos trabalhadores decor-
re, fundamentalmente, da correlação de forças vigente entre capital e trabalho.

Na análise desses processos, as noções mediadoras de risco, carga, desgaste e exigências
(Laurell & Noriega, 1989; Noriega, 1993) constituem elementos balizadores das condições de
trabalho e do grau de controle de seus impactos na saúde. Ao estudar as propostas autogestio-
nárias sob essa perspectiva, é imprescindível levar em conta uma séria de entraves para a
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adoção de medidas efetivas de proteção à saúde, tanto em relação às condições materiais/ambien-
tais como às configurações técnicas/organizacionais. A necessidade de enfrentar, entre outros
empecilhos, as dívidas assumidas, o atraso no recebimento dos passivos trabalhistas, as dificulda-
des de acesso a créditos, os conflitos com a legislação das cooperativas, com os órgãos tributários,
acaba por adquirir prioridade, já que de sua superação depende a continuidade do investimento.

No estágio atual, o grande e inquestionável avanço diz respeito à subjetividade dos coope-
rados, ao significado do trabalho, ao modo de ser-no-trabalho, ao relacionamento interpessoal,
bem como às potencialidades de realização das aptidões e capacidades criativas humanas ten-
dentes a superar a alienação do trabalho nos processos de produção e de apropriação dos bens
(Marx, 1982; Mészaros, 1981).

MAPEAMENTO DA QUESTÃO

Consideramos este estudo uma revisão bibliográfica seguida por um trabalho de campo
exploratório, visando ao levantamento de questões relevantes. Os investimentos realizados nes-
ta fase nos municiaram de subsídios para a seleção dos empreendimentos a serem investigados
e a elaboração dos instrumentos de pesquisa. O quadro obtido tem como base um conjunto de
entrevistas efetuadas e de contatos mantidos com profissionais das diversas frentes que com-
põem o campo da economia solidária. Trata-se de representantes de prefeituras e governos
estaduais que implantaram programas de apoio a essas iniciativas, técnicos de ONGs, professo-
res da rede universitária de incubadoras e membros da Anteag. Foram também coletadas infor-
mações em enquetes efetuadas recentemente por assessores e em diversos eventos relativos a
essa temática, dos quais participamos. Embora a amplidão desse universo exigisse contemplar
uma série de distinções quanto às diferentes iniciativas e a seus associados – o que será objeto de
atenção na continuidade desta pesquisa –, sintetizamos, a seguir, os aspectos que, dentro de
uma visão panorâmica, adquirem maior relevância.

Nas publicações existentes encontramos, com raras exceções, poucos elementos empíricos
que reflitam o percurso dos trabalhadores e as mudanças percebidas por eles, ao longo da
construção dos empreendimentos. O estudo realizado por Lopes e colaboradores (2001), a
partir do discurso dos trabalhadores, numa amostra representativa do conjunto dessas experi-
ências, principalmente no estado do Rio Grande do Sul – onde se desenvolvem com maior
pujança – nos oferece alguns traços significativos das potencialidades de uma cultura do traba-
lho autogestionária. Encontram-se subsídios complementares, nesse sentido, na pesquisa efetu-
ada no Rio de Janeiro com cooperativas populares por Tiriba (2001). Consideramos que nesses
estudos interpretam-se as representações sociais (Minayo, 1994) dos cooperados – inseridos em
funções diferentes – entendendo-se as práticas discursivas como linguagem em ação (Orlandi,
1987), vinculadas ao contexto em que são produzidas e que comportam regularidades e diver-
sidades. Cabe destacar a ponderação dos autores ao evitar certas presunções quanto à intencio-
nalidade dos cooperados em favor de um processo de transformação social. Propuseram-se a
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conhecer uma cultura em gestação que vem sendo construída na vivência cotidiana, sem que-
rer atribuir aos trabalhadores uma intenção que, embora necessária, não pode ser tomada
como um a priori. A consciência é algo que emana exatamente dessa vivência, dessa nova cultu-
ra, das percepções que estão orientando hoje os trabalhadores.

Os estudos constatam que, na maioria dos casos, não houve dificuldades em aliar o espíri-
to solidário ao empreendedorismo, embora os empreendimentos se encontrem ainda frágeis,
já que se iniciaram, há poucos mais de quatro anos, com trabalhadores que desconheciam o
que fosse uma empresa de autogestão e vêm se deparando com sérios problemas econômicos e
financeiros. Esse quadro agrava-se quando o coletivo de trabalhadores não tem a propriedade
da empresa (do equipamento e do prédio), nem garantias para conseguir empréstimos, com
vistas a modernizar o maquinário ou a obter capital de giro.

Os trabalhadores das empresas pesquisadas vêm assegurando sua sobrevivência e, apesar
da média das retiradas ser ainda baixa, mantêm uma acentuada expectativa de melhoria. O fato
de serem ou se sentirem futuros donos dos meios de produção, de trabalhar para si mesmos e
não mais subordinados a fins que lhes são alheios, representa um dos grandes atrativos para se
empenharem no sucesso da empresa, o que se expressa em diversas manifestações de coopera-
ção no processo produtivo, com o estreitamento de laços relacionais e evidência de maior
união e ajuda mútua entre os cooperados. Esses elementos constituem um valor agregado ao
trabalho, de natureza diametralmente oposta à do obtido em empresas do mercado formal que
induzem níveis de participação e responsabilidade nos seus processos produtivos. Como pon-
dera Antunes (1999), tais estratégias não eliminam as formas de estranhamento ou alienação do
trabalho e, inclusive, em muitas situações, as intensifica por meio do “envolvimento manipu-
latório” próprio da era do toyotismo, que leva a radicalizar a primazia da produtividade e da
competitividade. A centralidade de uma forma de trabalho que exige a entrega do corpo, da
alma e das energias dos participantes, mas a favor de seus interesses e necessidades, também
redunda numa maior produtividade em comparação com outras empresas do mesmo porte
(Gaiger, 1999). O compromisso de todos com o trabalho tem como intuito o bom desempenho
da empresa, e a eficiência resultante da cooperação, certamente, vem mediada pela confluência
de interesses individuais e coletivos, que não são necessariamente incompatíveis.

Os trabalhadores associados exercitam sua criatividade, buscam o aperfeiçoamento profis-
sional, cuidam do aproveitamento e preservação dos equipamentos, habitualmente obsoletos,
num trabalho que, realizado com liberdade, adquire novo significado. Confrontam-se com a
possibilidade de se tornarem sujeitos do próprio conhecimento e desenvolvimento, seja em
relação ao trabalho em si mesmo ou ao modo de interação com os outros trabalhadores.

Apesar das dificuldades financeiras de introduzir as mudanças tecnológicas necessárias e
de continuar sob a lógica anterior da divisão do trabalho e do parcelamento de tarefas, reduz-
se o distanciamento entre concepção e execução, reduzindo-se o grau de alienação relativo ao
processo produtivo e à destinação dos frutos do trabalho. Transformações mais efetivas deman-
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dariam um investimento em inovações tecnológicas que, além de diminuir o tempo de dedica-
ção ao trabalho, possibilitassem uma melhor adequação dos meios de produção ao desenvolvi-
mento das capacidades humanas.

O apoio financeiro e/ou a assessoria de órgãos públicos e entidades diversas foram essenci-
ais para a viabilização das iniciativas mais consolidadas, que conseguiram a eficiência econômi-
ca para empreender uma estratégia de mercado e oferecer produtos de qualidade, quando as
empresas assumidas encontravam-se em situações desfavoráveis, tendo que reconstituir toda a
sua estrutura de fornecedores e clientes. Tanto esse suporte, também fundamental na criação
de redes de produtores e consumidores, quanto os vínculos mantidos com movimentos sociais
e instituições constituíram uma base de sustentação, sobretudo para os que não tinham condi-
ções de competir com as empresas convencionais.

Os pesquisadores observam, no entanto, entre os cooperados, que as demonstrações de
satisfação originadas nas experiências vêm permeadas por sentimentos contraditórios, que se
misturam e se confundem, revelando o enraizamento da velha cultura do assalariamento. Seus
resquícios manifestam-se freqüentemente na relutância em se desapegar das funções anterio-
res, que, quando superada, redunda em novos aprendizados e capacidades decorrentes do
exercício de tarefas mais abrangentes. Nota-se também uma tendência a reproduzir relações de
submissão à hierarquia, assim como a disposição hesitante em assumir o peso da responsabili-
dade na gestão das empresas, o que representaria o grande salto na implantação de iniciativas
verdadeiramente autogestionárias. A dificuldade em estabelecer canais mais efetivos de partici-
pação e de confronto de idéias é precisamente uma das maiores deficiências detectadas em
grande parte dos empreendimentos. Entendemos que essa não é uma questão específica da
prática autogestionária, mas traduz a propensão contemporânea a abdicar do valor da liberda-
de, da capacidade consciente de influir na construção de sociedades democráticas (Mills, 1972).
Essa dificuldade, mantida pelo modo de produção fordista, reflete os valores e contra-valores da
sociedade de produção em massa (Harvey, 1998) e do trabalhador de tipo taylorista. Por isso,
constata-se maior grau de participação naqueles cooperados que percorreram uma trajetória de
militância em movimentos sociais ou adquiriram uma formação sólida em associativismo (Tiri-
ba, 2001). É premente, portanto, como afirmava o presidente da Anteag no 11o Encontro Nacio-
nal dessa associação, que aqueles que estão dirigindo essas empresas invistam em programas de
capacitação consoantes com o “espírito” da autogestão, de modo que os trabalhadores reconhe-
çam os valores da experiência construída para evitar que “os empreendimentos passem a ser
meramente empresas com empregados, com alguém mandando e alguém obedecendo”.

Do ponto de vista da saúde dos trabalhadores, a mudança nas relações de trabalho estabe-
lecidas nos processos autogestionárias certamente vem propiciando – em grau e extensão dife-
renciados – o desenvolvimento de potencialidades humanas. Quanto à problemática da saúde
e segurança, carecemos de elementos suficientes para afirmar que têm sido introduzidas altera-
ções significativas no controle e prevenção dos riscos, bem como nos impactos ambientais
decorrentes da produção. A premência em garantir a viabilidade dos empreendimentos, dian-
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te das limitações já mencionadas, associa-se aos vestígios de uma cultura impregnada pela
banalização dos riscos. Como afirma um assessor da Anteag, é preciso ir fomentando novos
valores, já que se encontra muito embutida uma concepção que associa o trabalho à ‘dureza’ e,
em conseqüência, predomina a naturalização da convivência com os riscos mais evidentes.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Gostaríamos de assinalar alguns pontos que julgamos fundamentais: o sentido da econo-
mia solidária no contexto internacional e nacional do mercado de trabalho; sua importância na
subjetividade dos trabalhadores; a necessidade de apoio técnico, reflexivo e econômico a esse
tipo de experiência; as repercussões para a saúde coletiva e individual dos trabalhadores e, por
fim, as limitações práticas e teóricas que se configuram como desafios.

Podemos afirmar que a economia solidária no Brasil começa a constituir-se em uma alterna-
tiva viável à crise do mercado de trabalho e que, centrada na valorização do saber e da criativida-
de humanos, vem superando gradativamente o desafio da competitividade no interior das rela-
ções mercantis. Com a união de seus membros em torno de um objetivo comum e com diversos
elos de cooperação de agentes mediadores, consegue-se abrir caminhos que levam à geração de
emprego e renda e a uma melhoria na qualidade de vida. Os empreendimentos desse setor, no
entanto, compõem um universo bastante heterogêneo e, freqüentemente, proporcionam apenas
condições de sobrevivência dos trabalhadores. Apesar de enfrentarem riscos e obstáculos objeti-
vos e subjetivos, suas proposições, num processo lento e complexo, fortalecem os trabalhadores
como sujeitos dos meios e recursos para produzir e distribuir riquezas. Opera-se uma gradativa
transformação pessoal, expressa na incorporação de novos valores, atitudes, modos de relaciona-
mento e participação social, incluindo-se mudanças culturais nas relações de gênero. As manifes-
tações de satisfação se traduzem nas relações de colaboração e num maior compromisso com o
trabalho em comparação com o emprego formal, embora continue influindo o ethos conflitante
do assalariado e a ausência histórica de uma cultura cooperativa entre nossos trabalhadores.

Os benefícios conseguidos, portanto, são notáveis, e maiores avanços poderão obter-se por
meio de um processo de capacitação em sintonia com as premissas da autogestão e com a
criação de cadeias de produção, comercialização, consumo e crédito. A economia solidária
significa, ao mesmo tempo, uma luta de resistência à lógica do capital e uma via ofensiva, cujo
horizonte é de outro tipo de produção em que os trabalhadores sejam verdadeiramente sujei-
tos. Ela institui novas formas de sociabilidade e identidades sociais baseadas no exercício do
direito a um trabalho emancipador – na busca da centralidade do trabalho na reprodução e
organização social – a partir do que um cooperado chama de uma “produção boa”, fundada no
primado da solidariedade, da cooperação e da reciprocidade.

Hoje, atingiu-se um alto grau de articulação entre as diversas frentes, expresso na recente
conformação do Fórum Nacional de Economia Solidária, com vistas a consolidar os princípios
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norteadores que compõem o setor e a formular as estratégias de ação, bem como as principais
necessidades coletivas desse novo ‘sujeito social’. As demandas enunciadas incluem, além dos
aspectos estritamente econômicos, das barreiras existentes para financiamento e dos entraves
legais, o estabelecimento de políticas – não meramente compensatórias – e de programas go-
vernamentais destinados a superar as debilidades dos empreendimentos e a fomentar o desen-
volvimento socioeconômico de populações e trabalhadores mais afetados pela reestruturação
produtiva. Para a incrementação dessa plataforma, o Fórum, em virtude do espaço de reco-
nhecimento público já conquistado, pode desempenhar um papel crucial como legítimo inter-
locutor com os diversos poderes do Estado e, de forma mais estreita, com a Secretaria Nacional
de Economia Solidária, vinculada ao Ministério do Trabalho.

Especificamente quanto às empresas autogestionárias, merecem destaque algumas das re-
flexões do 1o Congresso Brasileiro de Trabalhadores e Empresas de Autogestão (Anteag, 2003),
quando se constatou que essa nova forma organizativa deixou de ser meramente uma alterna-
tiva emergencial e passou a representar uma forma consistente de organização produtiva na
busca do desenvolvimento integral, da sustentabilidade e da justiça social e econômica. Nesse
documento, seus signatários afirmam tratar-se de processos em via de construção de um mode-
lo que requer negar – na teoria e na prática – o que se pretende superar – competição, indivi-
dualismo, exploração – e erguer o que se propõe – solidariedade, autonomia, autodetermina-
ção, integração, confiança, cooperação. Em contraposição ao comportamento agressivo da con-
corrência do mercado, diante do qual precisam ser competitivos e duros, realçam a necessida-
de de resgatar as dimensões humanas e de manter um relacionamento fraterno com os parcei-
ros ou companheiros como sujeitos que produzem e decidem. Reafirmam seu compromisso
em evitar a precarização direta ou indireta das condições de trabalho – valorizando tanto a
qualidade do processo quanto do produto – e qualquer prática de exploração entre empreen-
dimentos, cadeias produtivas ou redes, empenhando-se na diminuição das diferenças de reti-
radas nas empresas.

Reconhecem, no entanto, que – apesar de superada a fase do conhecimento dos alicerces
da autogestão, principalmente em suas dimensões econômicas, jurídicas, sociais e administra-
tivas – permanece a preocupação em garantir uma vontade coletiva de participação, seja na
hora de tomar decisões ou de manifestar descontentamentos e críticas. Recorrem à metáfora do
passageiro e do tripulante para alertar os cooperados sobre a importância da participação ativa
de todos nas instâncias coletivas formais, como premissa básica do processo autogestionário.
Para avançar nessa direção, recomendam também que os dirigentes promovam formas de
evitar a auto-imagem de patrões e as manifestações, quer de submissão dos companheiros, quer
de ausência de pertencimento ao coletivo na condição de sujeitos. Consideram precisamente
que no enfrentamento dessa questão cultural reside um dos maiores e mais instigantes desafios
da atualidade, ou seja, o de combinar, de forma coerente, os aspectos teóricos e práticos da
autogestão.
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Cabe ressaltar o potencial da contribuição que a Anteag prestaria, caso efetivasse as propos-
tas de avanço no processo de formação que se propõe a implementar, nessa etapa de amadure-
cimento das iniciativas do setor. Como representante legítima das empresas autogestionárias
do país e integrante do Fórum Nacional de Economia Solidária, ela poderá ocupar um papel
político decisivo numa conjuntura que se apresenta favorável para superar os principais entra-
ves legais que limitam o fortalecimento dos empreendimentos atuais e futuros.

Num momento histórico em que a maior parte da força de trabalho situa-se fora do mer-
cado formal, o movimento da economia solidária não parece representar apenas um abrigo
temporário frente à exclusão social ou um fenômeno passageiro similar ao já vivido em épocas
anteriores. Apesar de suas limitações, ele apresenta claros indícios de um novo estilo de vida,
com grande potencial de melhorar significativamente o padrão de vida dos participantes nos
empreendimentos e de lhes proporcionar uma inserção social mais justa e igualitária, como
vem acontecendo em diversas experiências internacionais. Assim, é louvável a aspiração utópi-
ca que impregna e anima seus princípios e mobiliza aqueles empenhados na sua construção e
propagação.

 Entretanto, na contestação ao modo de produção capitalista, alguns de seus arautos incor-
rem, por vezes, no equívoco de pretender substituir o modelo liberal centrado na universaliza-
ção do mercado pela utopia solidária baseada no antimercado (Coraggio, 2001). Ou, segundo
questiona Antunes (1999), como uma alternativa real para a transformação da lógica do capital
e do seu mercado. Embora caibam inúmeras indagações sobre o futuro desse universo comple-
xo e heterogêneo, as experiências atuais já colocam desafios suficientes para se materializar um
projeto comum capaz de fortalecer e ampliar as iniciativas do setor.

Finalmente, no que diz respeito ao foco de nossa investigação, embora tenhamos dado
apenas os passos iniciais para a construção do cenário, o material coletado nos permite prever
que obteremos elementos substantivos sobre as possibilidades de interferir nas condições e
relações de trabalho sem as mediações inerentes à valorização do capital. E, em decorrência,
para uma reprodução ampliada da vida – expressão que inspira os promotores da economia
solidária –, gerada por sujeitos trabalhadores em processos produtivos mais saudáveis. Além
da contribuição que o estudo pode propiciar para aqueles direta ou indiretamente implicados
nesses empreendimentos, os resultados da pesquisa certamente possibilitarão a ampliação do
conjunto de conhecimentos e práticas sobre a saúde dos trabalhadores já acumulados nas últi-
mas décadas no país. Esperamos também que represente mais um marco de referência nas
negociações para melhoria dos ambientes de trabalho e, conseqüentemente, da saúde dos traba-
lhadores em empresas não regidas pelos princípios da autogestão.
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