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1. RESUMO 

 
O capitalismo se tornou dominante; o que pressupõe que a economia de mercado deve ser 

competitiva, ou seja, cada produto deve ser  comercializado em vários lugares, cada 

emprego disputado por diversos pretendentes, e assim por diante. Mas o que acontece com 

aqueles que são menos favorecidos no cenário capitalista? O que acontece com a 

desigualdade de classes? Para que haja uma sociedade em que predominasse a igualdade, 

seria necessário que a economia fosse solidária e não competitiva. Para tanto, é preciso que 

haja uma divisão igualitária; é preciso que as pessoas se unam e se associem para produzir, 

comercializar, consumir e transformar suas atividades em ações sustentáveis.  A mola 

propulsora dessa proposta é a formação de associações entre iguais, fomentando assim a 

cooperativa de produção. É com esse víeis que esse estudo irá realizar um estudo acerca 

da economia solidaria no município de Matão-Sp, por meio de pesquisa de observação junto 

a uma cooperativa local.  
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2. INTRODUÇÃO 
A Economia solidária é uma forma de produção, consumo, e distribuição de riquezas 

centrada na valorização do ser humano e não no capital . É voltada  para a produção, 

consumo e comercialização de bens e serviços de modo autogerido, tendo como finalidade 

e reprodução ampliada da vida ; preconiza o entendimento do trabalho como um meio de 

libertação humana dentro de um processo de democratização econômica, proporcionando 

alternativa à dimensão alienante e assalariada das relações de trabalho o  modelo 
capitalista . (SINGER, 2002, p.11)  

Nesse contexto, é possível entender também que a economia solidaria é uma forma 

diferente de produzir, vender, comprar, e trocar produtos para a 

sobrevivência/sustentabilidade; sem exploração do capital humano e sem destruição do 

meio ambiente.  É nessa ótica que na Economia Solidaria vem se consolidando, ou seja, 
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uma proposta inovadora de geração de trabalho e renda, bem como fator de inclusão social. 

Essa metodologia compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais 

organizadas sob forma de cooperativas. Associações, clubes de troca, empresas 

autogestionárias, redes de cooperação, dentre outras, que realizam atividades de produção 

de bens , prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, consumo solidário e justo. ( 

MORAES, 2005)  

3. OBJETIVOS 
 

Esse estudo objetiva estudar o conceito de economia solidaria, bem como verificar 

como este se aplica na cidade de Matão-Sp, sobretudo para investigar a existências e 

interesses e objetivos comuns, a união de esforços e as capacidades de seus associados. 

Esse trabalho busca saber como se dá a proposta de autogestão junto a uma cooperativa 

local.  

Como objetivos específicos pretendem verificar como se dá mo processo de 

solidariedade, dimensão economia e o respectivo desenvolvimento sustentável para a 

geração de trabalho e geração de renda. , bem como verificar como se dá os resultados 

econômicos de seus possíveis associados.  

 
4. METODOLOGIA 

Este estudo é desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. 

Posteriormente será realizada uma pesquisa qualitativa quando será verificado o  

funcionamento de uma cooperativa localizada no município de Matão-Sp. A técnica adotada 

será a de observação.  

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 

Visita ao local para observação dos procedimentos diários de trabalho dos 

cooperados.  

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Espera-se com esse estudo entender o processo de Autogestão através da 

Economia Solidária.  . 
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