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RESUMO 
 

 
A Guerra do Contestado, ocorrida entre os anos 1912 a 1916, deu origem ao nome da região situada no meio 
oeste e planalto norte catarinense. Esta guerra significa, em síntese, a resistência aos projetos capitalistas de 
desenvolvimento implantados na região. Representa a defesa dos modos de viver e de produzir tradicional 
passando posteriormente para os aspectos militares e belicosos. Na guerra, com apoio do Estado brasileiro 
através do exército, o modelo capitalista mostrou seu lado mais violento e bárbaro reprimindo as forças 
populares dos caboclos e empobrecidos. Após este episódio, implanta-se a agricultura familiar baseada na 
pequena propriedade com a chegada de imigrantes descendentes de europeus, conhecidos também como os 
“colonos”. Ao longo dos anos, o capital vai “integrando” e subordinando a agricultura familiar, usando do 
trabalho dos descendentes caboclos e se fortalece como “agronegócio”. Assim, o capital transforma a região e 
passa-se a um modelo de desenvolvimento regional desigual. É neste contexto que a partir da década de 1990, 
inicia-se um programa denominado Mini-Projetos Alternativos – MPAs, com a finalidade de apoiar iniciativas 
coletivas de geração de trabalho e renda e projetos de empoderamento comunitário, no estado de Santa Catarina. 
Este programa acaba sendo um grande incentivador da economia solidária na região. Além deste também surgem 
outras iniciativas de resistência à crise da “integração” e ao desemprego no meio urbano. Este trabalho busca 
analisar as contribuições da economia solidária para a construção de outro modelo de desenvolvimento regional. 
A problemática e o objeto de estudo deste trabalho são algumas destas experiências da economia solidária, na 
região do Contestado, na última década e sua contribuição para o modelo alternativo. Realizou-se para isso uma 
pesquisa de campo com entrevistas aos trabalhadores dos próprios empreendimentos de economia solidária. Em 
síntese, os resultados obtidos desta pesquisa demonstram que, apesar das dificuldades e desafios, há viabilidade 
econômica nestes empreendimentos na região, pois conseguem gerar trabalho, renda e manter a sobrevivência 
das famílias envolvidas. No entanto, as contribuições maiores consistem em: produzir alimentos agroecológicos 
e saudáveis; recuperar o saber tradicional, tanto da “roça cabocla” quanto da agricultura familiar; evitar o êxodo 
rural; e fortalecer o empoderamento social e político das comunidades. Assim, dividiu-se este trabalho em 
basicamente duas grandes partes: A primeira faz uma abordagem teórica sobre: o desenvolvimento numa região, 
sua configuração no espaço; as relações conceituais entre o desenvolvimento capitalista e o desenvolvimento 
solidário sustentável; e, a economia solidária como estratégia para realizar o desenvolvimento solidário 
sustentável. A segunda parte trata do desenvolvimento capitalista na região do Contestado e suas conseqüências; 
e de como a economia solidária na região foi se organizando e como os trabalhadores da economia solidária 
percebem estas contribuições.  

 
 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento Regional do Contestado; Desenvolvimento Regional e Desenvolvimento 
Solidário Sustentável; Economia Solidária na Região do Contestado 
 



 

ABSTRACT 
 

 
The “Contestado War”, that happened between the years of 1912 and 1916, originated the name of this region 
located in the Middle West on the North plateaus of Santa Catarina´s State. In a few words, this war represents 
the resistance against the developing of the capitalism implemented in that region. It means the resistance against 
the traditional way of living and producing and moving forward later to the military and war aspects of it. During 
that war, with the support from the Brazilian Government through its army, the capitalism model showed its 
most violent and barbarian side by oppressing the popular movements against it, which was coming from the 
“caboclos” and poor crowd in general. After that episode, they’ve implemented the family based agriculture 
based on the small property and on the arrival of the Europeans descendants, also known as “colonizers”. During 
the years, the family agriculture starts to get integrated and subordinated using the strength of the “caboclo’s” 
descendants and consolidates itself as “agri-business”. That way, capitalism changes the region and transitions it 
in to an uneven model of regional developing. It’s in this new scenario that, from the 1990’s decade, a new 
program called Mini Alternative Projects starts to take place, in the State of Santa Catarina, to support united 
initiatives to generate work with financial support and community empowerment. This new program ends up 
being a great motivator for the region’s common economy. Besides that, new models of resistance to the 
“integration” crisis and to unemployment on the urban way of living started to come across. This work seeks to 
analyze the solidary economy’s contributions to find another regional developing model. The problematic and 
the main object of this work’s study are some of those experiences from the solidary economy, in the 
“Contestado region”, and its contribution to the rising of the alternative model. With that thought, a “field” 
research with the workers of the solidary economy’s undertaking was done. To resume, the achieved results for 
that research shows that, despite of the difficulties and challenges, there is economical possibility on this 
undertaking for the region, because they are able to generate  work, financial support and keep the survival of the 
families that get involved with the project.  However the biggest contributions consist in in: To produce “agro-
ecological” and healthy food; to retrieve the both traditional “roça cabocla” and the family agriculture; to avoid 
“field exodus”; and to give strength to the social and political empowerment of the communities.  This work in 
basically divided in two parts: The first part makes a theoretical approach on the development in a region, its 
space wise  configuration; the contradictions of the capitalism development; the contradictions of the 
development based on sustainable support; and the economic solidarity as a strategy to carry through the 
development based on sustainable solidarity and its perspectives.  The second part deals with the development of 
the capitalism in the contested region and its consequences; how the economic solidarity in the region was 
getting organized and how the workers of the economic solidarity notice and deal with these contributions.      
 
Keywords: Regional development of the “Contestado” region; Regional development and supportive sustainable 
development; Solidary Economy in the “Contestado” Region. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Esta dissertação trata sobre as contribuições da economia solidária para o 

desenvolvimento regional do Contestado catarinense durante a última década.  Esta região, 

assim é conhecida porque foi o território da Guerra do Contestado no período de 1912 a 1916 

com repercussões ainda hoje na cultura regional. Este foi um conflito originado pela expulsão 

gradativa de grande parte da população regional, constituída principalmente de caboclos de 

suas terras. A entrada de empresas capitalistas estrangeiras na região proporcionou direta ou 

indiretamente esta expulsão. Estes caboclos, então se organizam para resistir e preservar as 

suas formas de trabalhar e de viver na região, em contraposição a lógica trazida pelo capital 

estrangeiro. 

Após o término da Guerra, houve certa dispersão da população e a região recebe novos 

habitantes: os imigrantes, descendentes dos europeus, também chamados de colonos, que 

implantam o modelo da agricultura familiar nas décadas seguintes. O Estado proporciona este 

novo povoamento regional. O capital estrangeiro não perde o espaço e o poder, vai crescendo 

e transformando-se através de novas formas de exploração, até chegar no “modelo da 

integração”, um modelo que fortalece o agronegócio, até hoje presente. 

Já a economia solidária, surge nos anos mais recentes na região, após a crise deste 

modelo citado acima e se propõe a construir outro paradigma de desenvolvimento: viável do 

ponto de vista econômico, mas também, includente, sustentável e solidário. Em outras 

palavras propõe “outro desenvolvimento” baseado numa distribuição menos injusta da renda e 

da terra, aos trabalhadores e trabalhadoras. Este modelo chama-se, sinteticamente, com o 

nome de “desenvolvimento solidário sustentável”.  

Neste aspecto incide a importância de estudar as contribuições da economia solidária 

para o desenvolvimento regional a partir de novos paradigmas, como o desenvolvimento 

solidário sustentável. Sua relevância, do ponto de vista prático, é a de apontar para outro tipo 

de desenvolvimento regional. Este trabalho, assim, tem uma perspectiva de contribuir para os 

planejadores de desenvolvimento e agentes sociais envolvidos e de ressaltar a importância da 

economia solidária para novas bases do desenvolvimento regional no Contestado.  

Toda ação social e política visando o desenvolvimento regional deve ter como ponto 

de partida um olhar mais objetivo possível da realidade social, histórica, política, econômica 

da região. É fundamental que essa intervenção social procure sempre partir desta realidade. 

Baseando-se nisso, ela deve olhar para as demandas mais urgentes da população como o 
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empobrecimento, o desemprego, a concentração da terra, o êxodo rural, a questão dos direitos 

sociais, etc. 

Também porque os empreendimentos solidários estão, freqüentemente, sendo 

influenciados pelas forças e princípios do mercado capitalista. Eles necessitam interagir com 

fornecedores e compradores para manter-se na atividade. Há também uma interação com 

outros agentes externos como a comunidade local, os governos e suas políticas, os 

movimentos sociais, etc. Estes agentes externos compartilham visões diferentes de 

desenvolvimento que o influenciam também. Por isso, estes empreendimentos necessitam de 

apoio, incentivos com políticas de fomento e monitoramento, de assessoria técnica, de 

espaços para a comercialização, etc., para que possam atingir seus objetivos de contribuir com 

a transformação social na região.  

Por fim, um novo desenvolvimento regional, o solidário e sustentável, que influencie 

as ações estratégicas dos movimentos sociais e inclusive as políticas de desenvolvimento da 

região do Contestado. A ampliação do número de empreendimentos e sua qualificação deve 

ser o objetivo destas propostas, articuladas com a sociedade civil e com a população local e 

poderá assim trazer um novo capítulo para a história do desenvolvimento na região em 

questão. Assim, este trabalho poderá contribuir para metodologias adequadas quando se quer 

um novo desenvolvimento da região. Uma metodologia capaz de sustentar os 

empreendimentos de economia solidária; articular-se como uma rede no território e propiciar 

elementos para um desenvolvimento planejado para todos. 

Para o campo teórico, sua importância, consiste em contribuir para novas bases de 

compreensão do desenvolvimento na região do Contestado. A compreensão atual é de um 

desenvolvimento visto a partir de um pequeno número de grandes empresas capitalistas que o 

define e o direciona em seu favor. Assim este trabalho de pesquisa poderá contribuir para 

novos conhecimentos teóricos propiciadores do desenvolvimento solidário e sustentável na 

região: de diálogo com o saber popular praticado nos empreendimentos de economia solidária 

e comunidades locais. 

A metodologia utilizada foi um estudo empírico para atingir seus objetivos. Utilizou-

se do método de entrevistas diretas, ouvindo-se os agentes envolvidos na economia solidária, 

não apenas como “objeto” de estudo, mas como “sujeitos”. Claro está que se buscou 

fundamentar em alguns autores da vasta bibliografia sobre desenvolvimento regional1, 

economia solidária, região do Contestado, a viabilidade de projetos de desenvolvimento, etc., 

                                                 
1 Recomendadas nas aulas do curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da FURB, em 2007. 



17 
 

isto é, sobre as diversas variáveis desta pesquisa.  Pretendeu-se buscar um estudo mais 

aprofundado da problemática que envolve as relações de economia solidária e 

desenvolvimento regional, além de abordar as relações entre economia solidária e mercado 

capitalista. Um debate a ser aprofundado para compreender as contradições entre estes 

modelos de desenvolvimento regional. No seio deste debate situa-se a problemática desta 

pesquisa. A compreensão destas relações conflitantes será a principal questão que este 

trabalho trará à tona. A análise das contribuições dos empreendimentos de economia solidária 

depende da compreensão que se tem destes dois modelos de desenvolvimento em disputa na 

região atualmente. 

A busca de fatores que caracterizam a região do Contestado serviu como tarefa inicial 

para esta pesquisa, pois, é neste contexto histórico-social que surge a economia solidária. 

Estas características visam destacar as principais razões que motivaram o surgimento desses 

empreendimentos solidários na região.  

 Deseja-se, no entanto aprofundar a discussão em torno dos fatores condicionantes do 

porquê alguns destes empreendimentos de economia solidária avançam mais na questão 

econômica e menos na dimensão política e social ou vice-versa. Também, que relação há 

entre as experiências de resistência no tempo da Guerra do Contestado e estas experiências de 

economia solidária.  Enfim, a economia solidária é resultado da crise do atual modelo e serve 

como sua medida paliativa ou serve para a construção de uma nova sociedade? 

A problemática principal deste trabalho, em síntese, parte de uma questão que sempre 

provocou o pesquisador, as pessoas envolvidas em tais empreendimentos e suas entidades de 

apoio: até que ponto estas experiências demonstram a possibilidade de um novo modelo de 

desenvolvimento regional? A experiência da economia solidária pode gerar este novo 

modelo? Portanto, quais os impactos da economia solidária no desenvolvimento da região do 

Contestado? O que estará sendo discutido neste trabalho é uma possível resposta a estas 

questões. 

O Objetivo Geral da pesquisa foi o de analisar as contribuições da economia solidária 

para o desenvolvimento recente na região catarinense do Contestado. E os objetivos 

específicos foram os seguintes: 

 a) Apontar teoricamente os elementos que distinguem e constitui uma região, a 

organização do espaço e do território regionais, visando compreender a região do Contestado 

e seus modelos de desenvolvimento neste espaço.  
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b) Indicar as relações que há entre desenvolvimento regional capitalista e solidário 

sustentável, tendo a economia solidária como estratégia deste novo desenvolvimento para sua 

maior compreensão teórico-conceitual. 

c) Descrever alguns dos principais indicadores que definem o perfil predominante do 

desenvolvimento na região do Contestado para perceber as transformações ocorridas ao longo 

da história com o propósito de contextualizar o surgimento da economia solidária. 

 d) Identificar que fatores influenciaram o surgimento e a viabilidade da economia 

solidária na região do Contestado neste período para conhecer as contribuições da economia 

solidária para o desenvolvimento regional do Contestado. 

 Para atingir estes objetivos buscou-se fazer um levantamento, primeiramente, a partir 

de diversas fontes, destes empreendimentos. No período de 1998-2008 foram diversos 

empreendimentos apoiados por várias entidades na região do Contestado. Estes 

empreendimentos, em sua maioria, foram cadastrados e estão na base de dados do 

mapeamento para o Sistema de Informações da Economia Solidária – SIES do Ministério do 

Trabalho e Emprego e outros estão na página eletrônica do Fórum Brasileiro de Economia 

Solidária2. Nestas fontes buscou elencar as principais atividades, o perfil dos participantes, o 

número de pessoas envolvidas o faturamento e rendimentos. Enfim, uma riqueza de 

informações que nem tudo pôde ser processado, analisado e estudado neste trabalho.  

Quanto às formas de organização interna e a relação com o mercado, com a 

comunidade e com o movimento social, estavam descritos inicialmente nos formulários de 

solicitação dos Mini-Projetos Alternativos – MPAs, um programa de apoio a economia 

solidária na região. E a pesquisa de campo, complementou estas informações.  

No total foram apoiados financeiramente pelo fundo rotativo de Mini-Projetos 

Alternativos, 13 projetos de economia solidária na região do Contestado neste período 

pesquisado dos mais de 40 cadastrados no SIES. Este apoio financeiro consiste num 

empréstimo a ser devolvido em quatro anos vindo a favorecer empréstimos a novos 

empreendimentos, por isso, o nome de rotativo. Esta forma de apoio, com devolução dos 

recursos, existe desde 1994. A partir destes 13 empreendimentos conseguiu-se fazer esta 

pesquisa com 8 empreendimentos destes e 1, embora não apoiado pelos MPAs, integra as 

atividades e princípios de economia solidária. As razões pela não realização de entrevistas aos 

5 empreendimentos restantes são porque três deles juntaram-se em novo empreendimento 

                                                 
2 Sistema de Informações da Economia Solidária da Secretaria Nacional de Economia Solidária, cf 
www.sies.mte.gov.br. Buscou-se também informações na página eletrônica: www.fbes.org.br 
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fundando uma cooperativa e outros desarticularam enquanto grupo coletivo meses depois do 

apoio, perdendo-se os contatos. 

 Assim sendo, a partir da pesquisa de campo, das entrevistas, das visitas e da própria 

participação do autor, nos encontros dos empreendimentos, desde 1997, procurou-se 

identificar as contribuições e as limitações destes, ao desenvolvimento solidário e sustentável. 

Contribuíram de igual forma o estudo dos documentos, dos relatórios das reuniões, de 

participação em encontros, feiras, conferências, plenárias e outras atividades promovidas 

sobre economia solidária, nesta região. E também este trabalho é uma continuidade e 

aprofundamento de monografia, realizado recentemente3. Todos estes elementos, as 

contribuições e limitações destes empreendimentos, ajudarão no debate e na perspectiva de 

um novo modelo de desenvolvimento para a região. 

 Por se tratar de uma pesquisa qualitativa utilizou-se de várias técnicas de coleta de 

dados. A primeira é a partir da própria participação do autor nas atividades e consultando 

relatórios e anotações relacionadas com encontros, seminários, feiras e reuniões dos 

empreendimentos, de principalmente do envolvimento nos MPAs, durante este período.    

 Realizou-se também entrevistas diretas com um participante de cada um dos 

empreendimentos de economia solidária selecionados. A realização destas entrevistas seguiu-

se um roteiro previamente estabelecido com diversas questões abertas4, a fim de atender os 

objetivos desta pesquisa. Primeiramente, procurou-se descobrir os principais motivos pelos 

quais surgiram os empreendimentos e quais eram as atividades exercidas dos membros antes 

da integração ao grupo e as atividades principais dos empreendimentos. Buscou-se perceber o 

que os participantes destes empreendimentos indicavam como melhorias ou perdas das 

condições de vida depois de terem participado do empreendimento.   

Também indagou-se sobre as principais dificuldades enfrentadas no começo da 

constituição do empreendimento e como as superaram. E quais as dificuldades que se 

encontram hoje para continuar com o empreendimento de economia solidária. Em outras 

questões buscou-se identificar os avanços e conquistas (pontos positivos) que os membros 

percebiam que o seu empreendimento realizava no local. E como a comunidade local 

(pessoas, políticos, entidades, empresas, etc.) compreendia a iniciativa de economia solidária.  

E, por fim, uma questão tratava da gestão e administração do empreendimento, para 

perceber qual o grau de institucionalidade do empreendimento. Tudo isto contribuiu para 

                                                 
3 Cf. FAVARIN, 2008 
4 Conforme Anexo n. 2. 
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identificar as principais contribuições da economia solidária para o desenvolvimento solidário 

e sustentável na região do Contestado  

 Para isto, este trabalho foi dividido basicamente em quatro partes. A primeira é a 

introdução onde se aponta a problemática, os objetivos e os procedimentos adotados. A 

segunda parte integra três capítulos com abordagem teórica sobre conceitos geográficos de 

desenvolvimento numa região e sua configuração e articulação no espaço e no território. 

Depois trata das contradições do desenvolvimento capitalista e do surgimento do 

desenvolvimento solidário sustentável. E neste sentido a economia solidária, suas perspectivas 

e limites, como estratégia para realizar o desenvolvimento solidário sustentável. A terceira 

parte comporta mais dois capítulos: um trata do desenvolvimento capitalista na região do 

Contestado e suas conseqüências atuais, e também de demonstrar alternativas a este que 

sempre estiveram presentes em suas várias fases. Outro caracteriza a economia solidária na 

região e suas contribuições, apontadas pelos seus membros. Finalmente, a última parte, 

apresenta-se as considerações finais e as conclusões desta pesquisa. 
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1. DESENVOLVIMENTO VISTO A PARTIR DE DISPUTA DOS ESPAÇ OS, 

REGIÕES E TERRITÓRIOS 

 

 

Este capítulo visa ressaltar alguns pontos para um debate mais teórico sobre os 

elementos constituintes da região, o que configura este espaço do ponto de vista social e 

natural, e como se organiza o território, a partir de conceituações geográficas. Logo após, 

reflete-se sobre o que significa para o desenvolvimento, as mudanças e os processos sociais, 

nestas escalas espaciais e temporais. 

Para compreender a região do Contestado e seus modelos de desenvolvimento faz-se 

necessário uma discussão em torno da conceituação do espaço geográfico e suas 

modificações, o que configura uma região e o que a distingue de outras. Como os modelos de 

desenvolvimento em disputa interferem na formação e construção desta identidade regional e 

sua configuração espacial? Em outras palavras, como a interferência humana e social 

participa na configuração da identidade geográfica de um espaço, de uma região ou território? 

Pois, segundo Roberto Lobato Corrêa, “a geografia tem suas bases na diferenciação de 

lugares, regiões, países e continentes, resultantes das relações entre os homens e entre estes 

com a natureza”. (1991, p.08)  

 

1.1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

Compreende-se, como Milton Santos que espaço e sociedade são interligados. O 

espaço não é usualmente considerado como uma das estruturas da sociedade, mas um mero 

reflexo. “E se concluímos que a organização do espaço é também uma forma, um resultado 

objetivo de uma multiplicidade de variáveis, atuando através da história, sua inércia passa a 

ser dinâmica.” (1979, p. 29s) 

 
A categoria formação econômica e social parece-nos a mais adequada para auxiliar a 
formação de uma teoria válida do espaço. Este conceito articula modo de produção, 
formação social e espaço – essas três categorias são interdependentes. Todos os 
processos que juntos formam o modo de produção são histórica e, espacialmente 
determinado num movimento de conjunto, e isto através de uma formação social 
(SANTOS, 1979, p.14)  

 

Assim implica que “os modos de produção tornam-se concretos sobre uma base 

territorial historicamente constituída. O modo de produção expressa sempre pela luta e por 

uma interação entre o novo, o que domina e o velho” (SANTOS, 1979, p.10-14) 
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 Quando se fala de modo de produção não se trata simplesmente de relações sociais 

que tomam uma forma material, mas também de aspectos imateriais como o dado político e o 

ideológico. Todos eles têm influências determinantes nas localizações e torna assim um fator 

de produção, uma força produtiva com os mesmos direitos que qualquer outro fator. O espaço 

reproduz a totalidade social na medida em que essas transformações são determinadas por 

necessidades sociais, econômicas e políticas. Assim o espaço reproduz-se quando evolui em 

função do modo de produção e de seus momentos sucessivos. Mas, o espaço influencia a 

evolução de outras estruturas e por isso torna-se um componente fundamental da totalidade 

social e seus movimentos. (SANTOS, 1979, p.17-18) 

A formação e a organização espacial também estão relacionadas com a escala de 

tempo, ou seja, aspectos históricos que interagiram naquele espaço, identificando-o como tal. 

Para Milton Santos, a escala temporal também é social. 

 
Seria impossível pensar em evolução do espaço se o tempo não tivesse 
existência como tempo histórico; é igualmente impossível imaginar que a 
sociedade se possa realizar sem o espaço ou fora dele. A sociedade evolui no 
tempo e no espaço. Tempo e espaço conhecem um movimento que é ao 
mesmo tempo contínuo, descontinue irreversível. Tomado isoladamente 
tempo é sucessão, enquanto espaço e acumulação, justamente uma 
acumulação de tempos. (...) O espaço é resultado dessa associação que se 
desfaz e se renova continuamente entre uma sociedade em movimento 
permanente e uma paisagem em evolução permanente. (...) E, há um tempo 
interno em cada país e, paralelamente, um tempo externo. [Assim] as diversas 
dimensões espaciais são desse modo, submetidas a influencia da escala de 
tempo que a concerne. É por este fato que as regiões e os lugares, mesmo não 
dispondo de uma real autonomia, influenciam o desenvolvimento do país 
como um todo. (SANTOS, 1979, p. 42-44)  

 

Assim, podemos compreender qualquer espaço, independentemente de seu tamanho 

ou escala, de maneira a incluir todas as dimensões do desenvolvimento e a importância de 

uma região para uma classe social, ou para novos modos de produção que se instalam numa 

determinada região e não em outra. 

 
Quando uma atividade nova se cria em um lugar, ou quando uma atividade já 
existente aí se estabelece, o “valor” desse lugar muda. Uma indústria que se 
instala ou que se moderniza, um hospital ou uma escola que se criam, uma 
atividade administrativa que se inicia e mesmo um homem que muda de 
residência ou que morre são, tudo isso, fatores de desequilíbrio dos lugares 
no conjunto do espaço. (...) Quando a sociedade redistribui suas funções ela 
altera, paralelamente, o conteúdo de todos os lugares. (SANTOS, 1979, p.45 
e 47) 
 

A organização do espaço, isto é, o papel atribuído as diferentes entidades espaciais, 

seria, desse modo, um resultado do desenvolvimento das primeiras forças produtivas (ligadas 
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à produção) e das segundas (ligadas ao consumo) e das necessidades consequentes de 

circulação e distribuição dos bens e serviços. (SANTOS, 1979, p.48) 

Para Roberto L. Corrêa, “a organização espacial é também um objeto uma 

materialidade social, e uma dimensão da totalidade social construída pelo homem ao fazer sua 

própria história... a organização espacial é a própria sociedade espacializada”. (1991, p.53) 

 

Produto da ação humana ao longo do tempo, a organização espacial é um reflexo 
social, ‘conseqüência do trabalho e da divisão do trabalho’ (citando Henri Lefebvre, 
1976) (...) A organização espacial refletirá as características básicas da sociedade, e 
refletirá o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção. E como 
estas últimas vão traduzir-se em classes sociais e seus conflitos, a organização as 
espelhará. (CORRÊA, 1991, p.67) 

 

Na organização espacial, várias atividades acontecem simultaneamente que a 

transformam constantemente.  Assim, organização espacial é a “segunda” natureza, ou seja, a 

natureza transformada pelo trabalho social. Uma natureza não “natural”, também cultural. 

 

Primeiro, é necessário que se criem no próprio processo de produção as condições 
de sua reprodução. Em segundo lugar, a organização espacial (...) refletirá as 
características do grupo que a criou. Em uma sociedade de classes, a organização 
espacial refletirá tanto a natureza classista da produção e do consumo de bens e 
materiais como o controle exercido sobre as relações entre as classes. (CORRÊA, 
1991, p.54-55) 

 

Para exemplificar isso há uma relação direta entre urbanização e industrialização. Por 

que a indústria se concentrou em algumas metrópoles? Na França e no Brasil há uma política 

de sustentação desta primazia urbana. Além disto, o capitalismo fordista exclui o espaço 

territorial e reduz o país a pontos, em espaço mundial discreto. Na França busca-se mão de 

obra mais barata, menos sindicalizada, no interior. Assim também ocorre nas Zonas Francas 

com países da periferia. (LIPIETZ, 1989, p.332) 

No capitalismo, o capital e o (seu) Estado são agentes de organização do espaço, é o 

“espaço” do capital. A ação do capital não se verifica de modo uniforme, quer em termos 

temporais ou espaciais. Isto se manifesta através da própria dinâmica contraditória do sistema 

capitalista; da centralização e a concentração do capital e sua internacionalização; do valor de 

um lugar para o capital que pode mudar com o tempo; do Estado capitalista investir mais às 

necessidades de socialização dos custos necessários à acumulação de capital; do setor que ao 

lado do grande capital, não se ampliou, nem se diversificou, nem foi absorvido, por exemplo, 

o setor informal. Assim, “ao lado da grande corporação ou mesmo da empresa moderna, o 
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exemplo da Bunge y Born, Bradesco, Souza Cruz, atua ainda um enorme conjunto de 

atividades, muitas vezes de natureza familiar. (CORRÊA, 1991, p.61-62) 

 
Estas atividades do circuito inferior não são independentes das outras, mas um meio 
através do qual o processo de acumulação capitalista pode incluir um setor que não é 
atrativo para a grande empresa. Além do mais, garante determinado nível de 
subsistência para uma população aparentemente marginalizada que não teria 
emprego fixo nas atividades modernas. (CORRÊA, 1991, p.66) 

 

O Estado possui uma organização semelhante à grande corporação e age 

espacialmente de modo desigual. A organização do espaço acontece através da ação 

coordenadora e repressora do Estado, via planejamento territorial, quer entre alianças de 

interesses das grandes corporações capitalistas, que são capazes de organizar o espaço, ao 

menos parcialmente, de acordo com seus interesses. (CORRÊA, 1991, p.61) 

A organização espacial de reflexo passa a ser, simultaneamente, condição para o 

futuro da sociedade, isto é, a reprodução social. O papel da organização espacial como 

condição para a “reprodução social é mais evidente quando se consideram as diferentes 

classes sociais e suas frações em um meio urbano. É em grande parte, através da segregação 

residencial que estas reproduzem” (CORRÊA, 1991, p.73-74) 

 

Segundo Milton Santos para compreender a organização espacial e sua evolução, 
torna-se necessário que se interprete a relação dialética entre estrutura, processo, 
função e forma. Uma dada estrutura social e econômica possui processos intrínsecos 
que demandam funções a serem cristalizadas em formas espaciais. Cessadas as 
razões que deram origem a elas, podem desaparecer dando origem a outras. 
(CORRÊA, 1991, p.75) 

 

As cidades, por exemplo, são consideradas como uma organização espacial. A cidade 

tem-se constituído, ao longo da história, no principal local das lutas sociais. Elas são a 

expressão dos conflitos entre capital e trabalho. A consciência das diferenciações sócio-

espaciais faz com que cada um desses espaços residenciais seja também de reivindicações, 

específicas ao grupo social que ali reside. Reivindicações dizem respeito às condições de 

reprodução de cada grupo social. As exigências assumem expressão espacial através dos 

movimentos sociais urbanos. (CORRÊA, 1991, p.80-81). 

Os movimentos sociais urbanos têm como origem as contradições específicas da 

problemática urbana que são, de um lado, necessidades coletivas de equipamentos (a casa, 

transporte, etc.) (...) e, de outro, a lógica capitalista que torna pouco rentável a produção 

destes equipamentos. (CORRÊA, 1991, p.82) 
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No contexto das contradições, o Estado encarrega-se de prover os equipamentos de 
consumo coletivo para todo o espaço urbano. No entanto o Estado, estando a serviço 
da classe dominante, tende a reforçar as áreas residenciais nobres ou novas 
implantações produtivas do grande capital (distritos industriais). Assim, os 
movimentos sociais urbanos têm como alvo o Estado e não os proprietários dom 
meios de produção. (CORRÊA, 1991, p.83) 

 

Roberto L. Correa propõe a estes movimentos duas estratégias para sua atuação 

espacial: 1. Romper a barreira ideológica que isola mundo da produção com o mundo da 

reprodução “As questões que emergem do local de trabalho e os de residência são no fundo 

uma única questão desdobrada em termos espaciais pelo capitalismo e sua organização”. 2. 

Ultrapassar a escala local e se inserirem numa escala nacional. Quando ficar clara a idéia de 

unidade da totalidade sócio-espacial.  “Caso contrário, será apenas um ‘remendo’ na 

organização espacial” (CORRÊA, 1991, p.84) 

A partir desta discussão sobre a organização espacial, pretende-se aprofundar um corte 

dela, a região. Um conceito amplamente discutido e sem muitas convenções em torno dele. 

Quais podem ser os limites de uma região, social e espacialmente falando? Em outras palavras 

que concepções de região têm-se para compreender uma identidade regional. 

 

1.1.1. O que é uma região 

 

 São várias formas de compreender o que seja uma região ou o que constitui sua 

identidade. As várias correntes de pensamento geográfico colaboram para uma compreensão 

mais ampla e profunda. Primeiramente, “o conceito de região está ligado à noção 

fundamental de diferenciação de área, quer dizer, a ideia de que a superfície da terra é 

constituída por áreas diferentes entre si” (CORRÊA, 1991, p.22). Mas, as formas de 

compreensão teórica de uma área geográfica também são diferenciadas, de acordo com o 

momento histórico, com as formas diferentes de ciência e, também, não imunes às ideologias 

presentes na sociedade.  “As principais correntes de pensamento geográfico ou paradigmas da 

geografia são o determinismo ambiental, o possibilismo, o método regional, a nova geografia 

e a geografia crítica” (CORRÊA, 1991, p.07). Como é compreendido “região” dentro dessas 

correntes de pensamento?   

As primeiras concepções surgem similarmente ao da própria disciplina da Geografia, e 

é a idéia de região, como um corte espacial a partir da paisagem natural na superfície da 

Terra. “A geografia emerge como disciplina acadêmica em 1870, antes um saber vinculado à 

filosofia, ciências da natureza e matemática” (CORRÊA, 1991, p.08).  
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Neste tempo o capitalismo está na fase imperialista e monopolista. Na realidade o 

determinismo configura uma ideologia, a das classes sociais, dos países ou povos vencedores 

que incorporam as virtudes e efetivam as potencialidades do meio natural onde vivem. 

“Justificam assim o sucesso, o poder, o desenvolvimento, a expansão e o domínio Assim a 

dominação se torna natural.” (CORRÊA, 1991, p.10) 

Dentro disto é entendida como região natural, isto é, 

 

região como uma parte da superfície da terra, dimensionada segundo escalas 
territoriais diversificadas, e caracterizadas pela uniformidade resultante da 
combinação ou integração em área dos elementos da natureza... É um ecossistema 
onde seus elementos acham-se integrados e são interagentes. (CORRÊA, 1991, p.23-
24) 

 

Roberto L. Corrêa relata três aspectos sobre esta abordagem determinista: 

 

Primeiro lugar, estas regiões naturais constituem uma base para estudos 
sistemáticos. (...) Em segundo lugar, o clima aparece... como elemento fundamental 
da natureza. Como fator determinante sobre o homem e sua história. É utilizado 
como justificativa para o colonialismo e o racismo, facetas do imperialismo... 
Justifica-se assim a superioridade natural das regiões e dos países desenvolvidos, 
que teriam uma natureza mais pródiga. Em terceiro lugar, não se podia mais falar em 
área da superfície da terra que ainda não tivesse sofrido ação humana. Enfim, para 
os deterministas, abaixo das grandes regiões definidas pela natureza vêm as 
menores, caracterizadas por elementos de ordem humana. (CORRÊA, 1991, p.25-
26) 

 

No Brasil, este conceito foi introduzido por Delgado de Carvalho, em 1913. Fábio 

Guimarães baseado nele divide o Brasil nas cinco regiões, presente até hoje: norte, nordeste, 

leste, sul e centro-oeste. Estas regiões foram subdividas em sub-regiões por elementos de 

ordem humana. (apud CORRÊA, 1991, p.27) 

Para o possibilismo “a natureza foi considerada como fornecedora de possibilidades para 

que o homem a modificasse: o homem é o principal agente geográfico”. Assim,  

 

é a região humana, vista na forma de geografia regional, que se torna seu próprio 
objeto. (...) Considera a evolução das relações entre o homem e a natureza que ao 
longo da história passam por uma adaptação humana a uma ação modeladora, pela 
qual o homem com sua cultura cria uma paisagem e um gênero de vida, ambos 
próprios e peculiares em cada porção da superfície da Terra. Um de seus principais 
defensores é Paul Vidal de la Blache. (CORRÊA, 1991, p.27) 

  

Em outras palavras, “a região assim concebida e considerada entidade concreta, 

palpável, um dado com vida, supondo, portanto uma evolução e um estágio de equilíbrio. O 

papel do geógrafo é não deixá-la desaparecer.” A concretude e a individualidade de cada 
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região são ainda reconhecidas pela sua população e as das regiões vizinhas.  Pode ser suas 

fronteiras definidas pelo clima, solo, vegetação. A concepção de região aqui implica numa 

concepção empirista, e a ideia de harmonia está presente nesta concepção, mas não considera 

que a sociedade está estruturada em classes sociais, segundo Roberto L. Corrêa. E que as 

classes sociais disputam estas regiões configurando-as ou desconfigurando-as 

A nova geografia, fundada no positivismo lógico, define  

 
região como um conjunto de lugares onde as diferenças internas entre esses lugares 
são menores que as existentes entre eles e qualquer outro elemento de outro 
conjunto de lugares (...) é a técnica estatística que permite revelar as regiões de uma 
dada porção da superfície da Terra. Se as regiões são definidas estatisticamente, isto 
significa que não se atribui a elas nenhuma base empírica prévia...  (CORRÊA, 
1991, p.32-33) 

 
 

Ainda, segundo Roberto L. Corrêa, há dois enfoques que não se excluem consideram 

as regiões simples ou complexas. Simples porque adotam um único critério: exemplo do 

clima ou da renda. E complexos porque levam em conta múltiplos critérios. O segundo 

enfoque considera regiões homogêneas ou funcionais. Homogêneas são definidas de maneira 

estática como densidade da população, a produção, os níveis de renda da população. 

Funcionais são definidas de acordo com o movimento das pessoas, mercadorias, informações. 

As regiões funcionais e homogêneas tendem a ser mutuamente excludentes no mundo 

capitalista, pois diz respeito a fenômenos que se comportam, cada um deles com espacialidade 

própria. (1991, p.34-35) 

O conceito de sistema de regiões está adotado nos princípios das ciências naturais, 

comparando termos regionais e termos classificatórios. Este sistema pode ser concebido de 

dois modos: divisão lógica e do agrupamento. A divisão lógica pela divisão sucessiva do todo 

em partes, dedutiva. O agrupamento, classificação indutiva, caracteriza-se pelo fato de partir-

se do indivíduo (lugar, município) para chegar ao todo. (CORRÊA, 1991, p.37) 

 

Os dois modos de se estabelecer um sistema regional ou hierarquia de regiões 
apresentam uma diferença fundamental: a divisão lógica procura diferenciações 
entre os lugares enquanto o agrupamento procura regularidades... São meios 
complementares de conhecer a realidade. A tipificação de regiões, no sistema de 
divisão regional, não obedece a critérios de contiguidade espacial. A região por 
outro lado, pede sequência no espaço. (CORRÊA, 1991, p.38-39) 

 

Surge na década de 1970 a geografia crítica a partir da necessidade de repensar os 

conceitos de região. Para Aluizio Duarte, região é uma  
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dimensão espacial das especificidades sociais em uma totalidade espaço-social, 
capaz de opor, resistência a homogeneização da sociedade e do espaço pelo capital 
monopolístico. Regiões são espaços em que existe uma sociedade que realmente 
dirige e organiza aquele espaço. (apud CORRÊA, 1991, p.41) 

 

Cada região tem uma problemática específica. Esta,  

 

problemática que tem como pano de fundo a natureza específica dos embates que se 
estabelecem entre as elites regionais e o capital externo á região e dos conflitos entre 
as diferentes classes que compõem a região. Estes conflitos de interesses podem 
gerar a desintegração da região que se exprimira em sua paisagem. A partir disto 
região é uma entidade concreta, resultado de múltiplas determinações. (CORRÊA, 
1991, p.45) 

 

Para Roberto L. Corrêa, o que melhor explicita região é o conceito particular, ou seja, 

“um processo geral em quadro territorial menor, onde se combinam o geral – onde predomina 

o modo de produção dominante, capitalismo, uniformizador – e o particular – as 

determinações já efetivadas, elemento de diferenciação. (CORRÊA, 1991, p.46) 

Como exposto na seção anterior, o conceito de região também sofre interferências de 

ação e controle das diferentes classes. As diferentes conceituações de região estão presentes 

na prática territorial das classes dominantes. O conceito de região não está desvinculado de 

uma ação que é a mesmo tempo social e espacial. “A ação e controle de uma área quer 

garantir a reprodução da sociedade de classes. Nesse sentido o Estado é o agente de 

regionalização. (CORRÊA, 1991, p.48)  

A regionalização se apresenta diferente em cada modo de produção.  

 

No capitalismo, as regiões de planejamento são unidades territoriais das quais um 
discurso da recuperação e desenvolvimento é aplicado. O discurso esquece que as 
desigualdades regionais constituem um elemento fundamental de organização social. 
À exemplo do controle do capital em determinadas regiões, do centro irradiador de 
desenvolvimento das metrópoles. (CORRÊA, 1991, p.49) 

 
Neste sentido “as regiões não são mais entidades subnacionais, mas sim produtos 

diretos do mercado mundial e do sistema de produção.” (SMITH, 1988, p.12)  

Para Francisco de Oliveira, 

 

a região pode ser pensada sob qualquer ângulo das diferenciações econômicas, 
sociais, políticas, culturais e antropológicas, geográficas e históricas. A mais 
enraizada das tradições conceituais de região é, sem dúvida, a geográfica no sentido 
amplo, que surge de uma síntese inclusive da formação sócio-econômico-histórica 
baseada num certo espaço característico (1993, p.27) 
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 Esta maneira de conceber a região remete ao modo de produção, e, portanto, a 

conflitos e disputas, como afirma o mesmo autor, “uma região seria, em suma, o espaço onde 

se imbricam dialeticamente uma forma especial de reprodução do capital, e por consequência 

uma forma especial de luta de classes” (1993, p. 29) É a partir da luta de classes que se dá, se 

manifesta e avança o sistema capitalista no intuito de “hegemonizar” todas as regiões, ou seja, 

eliminando suas diferenciações e, portanto suas identidades. 

    

Num sistema econômico de base capitalista, existe uma tendência (g.a.) para a 
completa homogeneização da reprodução do capital e de suas formas, sob a égide do 
processo de concentração e centralização do capital, que acabaria por fazer 
desaparecer as ‘regiões’. Tal tendência nunca chega a materializar-se de forma 
completa e acabada, pelo próprio fato que o processo de reprodução do capital é por 
definição, desigual e combinado. (...) [Esta tendência] na maioria das vezes não 
apenas aproveita das diferenças regionais reais, como as cria para seu próprio 
proveito (OLIVEIRA, 1993, p. 27) 

 

Além das concepções de região, vem crescendo a ideia de território como uma 

maneira própria de compreender a articulação entre espaço e sociedade. 

 

1.1.2. O que é território 

 

Outra noção que vem ganhando força para compreender o espaço geográfico, e sua 

organização, são as concepções ligadas ao conceito de território.  Segundo Rogério Haesbaert 

da Costa, território é “um conceito central para a Geografia e tem uma tradição também em 

outras áreas, com diferentes perspectivas: materialistas e idealistas. (2004, p. 37). Território, 

na origem latina (no Direito Romano) significa “pedaço de terra apropriado” e também a ideia 

de aterrorizar. Gilles Deleuze e Félix Guattari, diz que o conceito possui “várias dimensões 

que vão do físico ao mental, do social ao psicológico”. Para Rogério Haesbaert Costa há 

várias vertentes básicas sobre a noção de território: a política, a cultural, a econômica, e 

posteriormente a ‘natural’” (COSTA, 2004, p. 38 e 40).  

Uma primeira perspectiva da compreensão de território situa-se em bases 

materialistas, como “realidade físico-material”. (COSTA, 2004, p. 43) 

  Dentro disto, as concepções naturistas “reduzem a territorialidade ao seu caráter 

biológico, moldada por um comportamento instintivo ou geneticamente determinada” Para a 

Etologia, território é “espaço defendido por todo o animal confrontado com a necessidade de 

se proteger. É uma leitura neodarwinista. Muitas foram as extrapolações feitas para o campo 

humano ou social”. Os geógrafos quase não tratam da “geografia animal”, são mais os 
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biólogos. Nesta extrapolação pode haver o risco de esquecer a “relação sociedade e natureza”. 

(COSTA, 2004, p.44-54) 

  Na visão marxista, território adquire uma concepção de base econômica. Inclui a 

“perspectiva social, considerando a base material da economia e as relações de produção, 

como forma de compreender a organização do território” Também como “uso de recursos 

para a reprodução material de um grupo” E lembra que Milton Santos, usa o conceito de 

“território como uma trama de relações complementares e conflitantes. Na interação 

território-sociedade, o território participa num sentido explicitamente relacional”. (COSTA, 

2004, p.44-60) 

  Outra concepção situa-se no campo da tradição jurídico-política, onde o território vai 

ganhar ampla “tradição no campo das questões políticas”. O conceito “mais tradicional... é 

aquele que faz a associação entre território e os fundamentos materiais do Estado”. Um autor 

clássico é Frederic Ratzel, e “ele se inspirou na natureza biológica do homem... em relação ao 

espaço e território” Traz uma concepção biogeográfica do Estado: natureza e política definem 

o território. Também Jean Gottman (1952) diz que “unidade política é o território”, diante do 

“mundo compartimentado da Geografia”. Assim, incorpora uma dimensão mais idealista 

quando trata de ‘sistemas de movimento’ ou iconografias. Ocorre, pois, a valorização de uma 

dimensão mais abstrata e simbólica. Rogério H. Costa conclui este ponto dizendo que “a 

dimensão política, para além de sua perspectiva jurídica e estatal, é a que melhor responde 

pela conceituação de território” (COSTA, 2004, p.62-68). 

Rogério Haesbaert da Costa diz que uma segunda perspectiva, para compreender o 

território, está nas perspectivas idealistas, como o fazem as sociedades indígenas. 

“Referências espaciais fazem parte da vida dos índios como elementos indissociáveis, na 

criação e recriação de mitos e símbolos”. Surge um caráter subjetivo, cultural no conceito 

territorial, via “criação de significados, e sua ‘semantização’”. Esta concepção supera a 

“lógica territorial cartesiana moderna. Nesta perspectiva o pertencimento ao território implica 

a representação da identidade cultural. É um “espaço de vida”, construtor de identidade e 

regido por um princípio de pertencimento, como afirmam os geógrafos franceses 

Bonnemaison e Cambrèzy, (apud COSTA, 2004, p.74). Assim, territorialidade carrega 

concomitantemente, uma dimensão simbólica, cultural e uma dimensão material, natural 

(2004, p.69-74). 

Rogério Haesbaert da Costa propõe usar o conceito de território numa perspectiva 

integradora entre as dimensões anteriores, assumindo o papel que cabia a região, ou seja, a 

interdisciplinaridade. Desta maneira considera-se três relações: território como lugar de 
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relações de poder: controle de acesso a uma área; como rede: centrado no movimento e na 

conexão; e híbrido: de material-ideal, natureza-sociedade em suas múltiplas esferas. Essa 

perspectiva integradora requer articulação entre local e global (perspectiva de rede). Assim, 

território “pode se concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do poder 

“mais” material das relações econômico-políticas ao poder “mais” simbólico das relações de 

ordem mais estritamente cultural (COSTA, 2004, p.75-79). 

Atualmente, no Brasil, este conceito também ganha força à medida que é adotado em 

algumas políticas públicas de desenvolvimento. A política de desenvolvimento agrário 

adotada atualmente pelo governo brasileiro conceitua “territórios como espaço físico, 

geralmente contínuo, compreende cidades e campos caracterizado por critérios 

multidimensionais com seus grupos sociais distintos, mas, que formam uma identidade e 

coesão”. (BRASIL, 2005, p.7) Sugere uma ampliação no conjunto de setores envolvidos; 

envolve não só atividade primária, mas cidades e os agentes sociais. 

Estas três delimitações teóricas (organização do espaço, região e território) não são as 

únicas maneiras de compreender o espaço evidentemente. Destacam-se aqui as três pela sua 

atualidade e pela importância neste trabalho. Estas delimitações teóricas apontam algo em 

comum, pois subjacente a elas, existem a ideia de uma relação dialética entre sociedade e 

espaço, entre natureza e ação humana. O espaço como configuração produzida pela história e 

pela geografia humana e natural, no bojo da luta de classes e das disputas políticas pelo 

mesmo espaço. Esta combinação aliada com o que ainda a sociedade não é e, nem se vê, mas 

poderá se fazer ou poderá ser. A ideia de que do passado pode-se ver o futuro espaço, como 

processo dinâmico5. Como compreender a ideia de desenvolvimento neste quadro espacial e 

social, ou seja, a relação entre desenvolvimento e o espaço ou sua escala geopolítica. 

 

 

 

 

                                                 
5 “O desenvolvimento é a utopia social por excelência. Num significado metafórico é o miltoniano paraíso 
perdido da humanidade, nunca alcançável nem recuperável devido a sua natureza. Na prática, e a contagem 
breve de sua história mais contemporânea assim se mostra, cada vez que um grupo social se aproxima ao que é 
sua própria ideia de um “estado de desenvolvimento”, imediatamente muda seus objetivos, sejam quantitativos 
ou qualitativos. Agradeçamos isto: pois de outra maneira a humanidade ainda estaria extraindo bisontes de 
alguma caverna do sul da Europa. Há os autores, como Veiga (1993), que falam da “insustentável utopia do 
desenvolvimento” (BOISIER, 1999, p.6) 
 



32 
 

1.2. A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NAS ESCALAS ESPACIAIS 

 

Ainda permanece amplamente divulgada, a idéia de desenvolvimento apenas como 

crescimento econômico6, aumento da produção, ampliação de empresas ou atividades 

econômicas num determinado espaço (município, região, país), crescimento da cidade, etc. 

Este é o pensamento hegemônico e ainda o mais propalado e presente. Este conceito 

manifesta-se e é reforçado, por exemplo, quando lideranças políticas, empresariais e sociais 

referem-se a “ampliar o desenvolvimento” referindo-se apenas a: trazer novas empresas para a 

região, aumentar as obras materiais urbanas, aumentar a produção de bens e serviços; 

implantar tecnologias avançadas na região, etc. Também o PIB e o PIB per capita são os 

índices mais utilizados para medir o desenvolvimento de um município, região ou país. Por 

conta disso, também atribui-se que este é o desenvolvimento “convencional”. Mas, este é um 

modelo de desenvolvimento por sinal dominante, hegemônico, porém contraditório: trata-se 

do modelo capitalista de desenvolvimento. Este modelo também manifesta-se e se utiliza de 

estratégias geopolíticas para tornar-se hegemônico.  

 Na seção seguinte, ainda neste capítulo, tratar-se-á sobre esta incidência no espaço e 

alguns modelos territoriais ou espaciais alternativos. Mas, é no próximo capítulo que se 

versará sobre as principais características deste modelo, comparando-o com “outros 

desenvolvimentos”, gerados de suas contradições. Neste primeiro item o objetivo e entender a 

articulação do desenvolvimento na perspectiva de suas diversas escalas espacial e políticas. 

 

1.2.1. O desenvolvimento local 

 

 O desenvolvimento local, um dos mais conhecidos, mais utilizados tem muitos 

significados7.   No fundo quer significar um “processo endógeno, realizado em pequenas 

                                                 
6 “Inicialmente o conceito de desenvolvimento (econômico) foi associado a crescimento. Por exemplo, o citado 
por José Medina Echeverría, o espanhol considerado o pai da sociologia latinoamericana do desenvolvimento 
sustentava que: ‘O desenvolvimento econômico é um processo continuado cujo mecanismo essencial consiste na 
aplicação reiterada do excedente em novos investimentos, e que tem como resultado a expansão, em si mesmo 
incessante da unidade produtiva de que se trata. Esta unidade pode ser uma sociedade inteira. Durante duas 
décadas o desenvolvimento continuou sendo quase um sinônimo de crescimento e do PIB agregado e, sobretudo, 
o PIB per capita foi à medida corrente do nível de desenvolvimento. Este contribuiu para consolidar o domínio 
profissional dos economistas no tema do desenvolvimento algo que gerou uma espécie de círculo vicioso de 
reducionismo econômico, que pouco tem ajudado a entender a verdadeira natureza do fenômeno e ao desenho de 
formas eficazes de intervenção promotora”. (BOISIER, 1999, p.1-2) 
7 Boisier fala se fosse realizado um concurso de popularidade, o conceito de “desenvolvimento local” ganharia o 
primeiro lugar nas preferências. “Aqui, sem dúvida, há muito a dizer. Naturalmente, agora trata-se de um 
conceito substantivo (o conteúdo é mais que o recipiente) que alude a um certo modelo de desenvolvimento que 
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unidades territoriais e agrupamentos humanos capaz de promover o dinamismo econômico e a 

melhoria da qualidade de vida da população.” (Buarque apud BOISIER, 1999, p.10) Apesar 

de constituir um movimento de forte conteúdo interno, o desenvolvimento local está inserido 

em uma realidade mais ampla e complexa, com a qual interage e da qual recebe influências e 

pressões positivas e negativas. 

 
O conceito genérico de desenvolvimento local pode ser aplicado para 
diferentes cortes territoriais e aglomerados humanos de pequena escala, desde 
a comunidade (...) até o município ou mesmo microrregiões homogêneas de 
porte reduzido. O desenvolvimento municipal é, portanto, um caso particular 
de desenvolvimento local com uma amplitude espacial delimitada pelo corte 
político administrativo do município (g.a.).  (BOISIER, 1999, p.10) 

 
José L. Coraggio propõe compreender o desenvolvimento local a partir de duas 

variantes: 1ª. Gerar condições no local para atender as demandas do capital, ou, 2ª. Outro 

desenvolvimento: o endógeno, a partir da articulação comunitário-social. Nesta última há duas 

tendências: a localista ou a autonomista. A primeira é uma tendência globalizante do mercado. 

A crítica à primeira é a de gerar exclusão territorial e social. Já a segunda propõe uma 

integração “de baixo” (do local, da base) “para cima”. (2004, p.98) 

O desenvolvimento local implica inclusão de atividades econômicas localizadas no 

território em vários sub-sistemas, e tem o desafio de comunicar-se com outras regiões, sob 

pena de isolamento. É oportunidade de universalizar valores desta região. A qualidade do 

local depende do marco social, do produtivo e do ecológico. Assim, mediante o “pensamento 

único” ou a ideologia neoliberal, começa a ser pensado um desenvolvimento desde o local, no 

caso da América Latina a partir dos excluídos socialmente, superando o dualismo 

local/global. Não se deve tratar a todas as regiões com o mesmo modo, pois são diferentes. A 

idéia de distritos industriais pouco ajuda para compreender o desenvolvimento latino-

americano. (CORAGGIO, 2004, p.106) Esta proposta é um contraponto a tendência do capital 

de homogeneizar as regiões. 

 

1.2.2. O desenvolvimento regional  

 

Não é a intenção, neste item, detalhar toda a teorização realizada nos últimos anos 

sobre o conceito de desenvolvimento regional. Porém, este tem a ver com as definições 

teóricas de região, da seção anterior deste capítulo, e em todo este trabalho estão subjacente as 

                                                                                                                                                         
pode tomar uma forma de variados tamanhos, porém não em todos, dada a intrínseca complexidade do processo 
do desenvolvimento” (1999, p.8). 
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diversas tendências de pensamento sobre desenvolvimento regional e os seus diversos 

modelos. 

Como marco histórico, é na década de 1950 que são criadas as primeiras teorias do 

desenvolvimento regional: são os “pólos de desenvolvimento” de François Perroux; de 

“crescimento polarizado” de John Friedmann; e da “teoria das localidades” centrais de Walter 

Christaller (CORRÊA, 1991, p.50) A partir delas o debate teórico sobre desenvolvimento 

regional tem se aprofundado e ampliado. 

 Atualmente, segundo Sergio Boisier, o desenvolvimento regional consiste num  

 
processo de mudança estrutural localizado (num âmbito territorial denominado 
“região”) que se associa a um permanente processo de progresso da própria região, 
da comunidade ou da sociedade que habita nela e de cada individuo membro de tal 
comunidade e habitante de tal território. (1999, p.7) 

 

Esta definição é complexa, pois combina uma dimensão espacial, social, individual. O 

progresso da região deve entender-se como a transformação sistemática do território regional 

num sujeito coletivo, o progresso da comunidade deve entender-se como o processo de 

fortalecimento da sociedade civil e a percepção de pertença regional e o progresso de cada 

indivíduo deve interpretar-se como a remoção de toda classe de barreiras que impedem a uma 

pessoa determinada, membro da comunidade em questão e habitante da região, alcançar sua 

plena realização como pessoa humana. (BOISIER, 1999, p.7) 

A noção neste ponto é que “região é um território organizado que contém, em termos 

reais ou potenciais, os fatores de seu próprio desenvolvimento”. Assim, poderão existir 

regiões grandes ou pequenas, de fato ou de direito, com continuidade espacial ou com 

descontinuidade na virtualidade do mundo atual, porém com um atributo definidor: a própria 

complexidade de um sistema aberto. Então pouco se diferencia o desenvolvimento regional do 

desenvolvimento local. (BOISIER, 1999, p.8) 

Por outro lado, o desenvolvimento regional tem imbricações territoriais. A ideia de 

desenvolvimento territorial entrou para o vocabulário acadêmico no fim da década de 1990. 

Para Sergio Boisier, 

 
o desenvolvimento territorial é um conceito associado à ideia do recipiente e não à 
ideia do conteúdo. O território é todo o recorte da superfície terrestre, mas não 
qualquer território interessa do ponto da vista do desenvolvimento. (…) Assim é que 
a expressão “desenvolvimento territorial” se refere à escala geográfica de processo e 
de sua substância. É uma escala contínua na qual é possível reconhecer os seguintes 
“cortes”: mundo, continente, país, região, estado ou província ou departamento, 
município, e em determinados casos, “caminhos”, em “corredores” ou em outras 
categorias. (1999, p.7) 
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Podemos compreender o desenvolvimento regional dentro do quadro teórico da lei do 

desenvolvimento desigual e combinado proposto por Leon Trotski, a qual 

 
expressa particularmente uma das leis da dialética, a da interpenetração dos 
contrários. Cada aspecto da realidade é constituído de dois processos que se acha 
relacionados e interpenetrados, apesar de serem diferentes e opostos. A contradição 
que daí decorre é característica imanente à realidade e o elemento motor de 
transformação. São dois processos o da desigualdade e depois o da combinação. Esta 
lei tem uma dimensão espacial, que se verifica através do processo de 
regionalização, ou seja, de diferenciação de áreas. Dá-se em dois aspectos: a gênese 
e difusão do processo de regionalização; e mecanismos nos quais o processo se 
realiza. (CORREA, 1991, p.42) 

 
Primeiramente as áreas têm uma origem desde as comunidades primitivas. Estas 

sociedades originárias tiveram ao longo do tempo e do espaço um desenvolvimento 

diferenciado, os processos de mudança deram-se de modo desigual. 

 

As desigualdades que aparecem caracterizam-se pela combinação de aspectos 
distintos dos diversos momentos da história do homem e que se manifestam no 
aparecimento de grupos também distintos ocupando específicas parcelas da 
superfície da Terra, aí imprimindo suas próprias marcas que nada mais que do que 
uma expressão de seus modos de vida. (CORRÊA, 1991, p.43) 

 

Em relação ao segundo aspecto, vinculado aos mecanismos utilizados pelo processo de 

regionalização, na medida em que a história do homem acontece, marcada pelo 

desenvolvimento das forças produtivas, pela dinâmica da sociedade de classes e suas lutas, o 

processo de regionalização torna-se mais complexo. Figurando o espaço e retalhando-o. 

Mas, no modo de produção capitalista, que tende a uma homogeneização das regiões 

acaba acirrando ainda mais o processo de regionalização, marcado pela simultaneidade dos 

processos de diferenciação e integração, dentro da progressiva mundialização da economia a 

partir do século XV. Sob a égide do capital os mecanismos de diferenciação tornam-se mais 

nítidos pela: a) divisão territorial do trabalho, que define o que será produzido em cada área; 

b) desenvolvimento dos meios e técnicas de produção e combinação das relações de produção 

que definem o como se realizará a produção; c) ação do Estado e da ideologia que se 

espacializa desigualmente, garantindo novos modos de vida; e d) ampla articulação, através 

dos meios de comunicação, entre as regiões criadas ou transformadas para e pelo capital. 

(CORRÊA, 1991, p.44-45) 

 

A lei do desenvolvimento desigual e combinado traduz-se, assim, no processo de 
regionalização que diferencia não só países entre si como, em cada um deles, suas 
partes componentes, originando regiões desigualmente desenvolvidas, mas 
articuladas. (...) A região [por esta lei] pode ser caracterizada pela sua inserção na 
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divisão nacional e internacional do trabalho e pela associação das relações de 
produção distintas (CORRÊA, 1991, p.45) 

 

Surge a concepção do “meio inovador” (forças endógenas articuladas como mercado 

mundial) para explicar porque determinadas regiões fora das metrópoles se desenvolvem. Às 

regiões que não se desenvolvem deveriam ser implantadas políticas sociais compensatórias. 

Nos 1990, “parece haver se instalado uma contraposição entre o local e o global, perdendo 

força o nível regional e nacional Com ajuda da tecnologia, das comunicações, dos transportes 

este processo “desestruturou mais ainda a herança do modelo industrial-urbanizador”. O 

paradigma do desenvolvimento local requer também outros atores: governos municipais, 

ONGs, redes de solidariedade.  

Diante da perspectiva regional dirigida pelo capital e a seu serviço, qual a 

possibilidade de outro desenvolvimento regional que leve em conta a sustentabilidade 

ambiental e a população tradicional ou autóctone? A seguir tenta-se demonstrar que é possível 

pensar noutro modo de desenvolver um determinado território e região. 

Para José L. Coraggio é necessário promover um desenvolvimento integrador criando 

um espaço de poder político e social agregando forças locais com regionais; uma ajudando 

outra. (2004, p.80). O Estado deve contribuir para as regiões que não interessa ao capital. Ex. 

o território de Chiapas, no México, áreas de assentamento do MST no Brasil, e puebladas na 

Argentina. (CORAGGIO, 2004, p.78-80) 

O local deve ser pensado articulado com o regional e o nacional para enfrentar as 

forças do mercado global. Supõe que o Estado pague mais a dívida social interna que a dívida 

externa. Há um ressurgir do planejamento estratégico para uma nova articulação de forças 

excluídas do mercado global, para superar a fragmentação, o isolamento e a desarticulação. 

Neste sentido ainda tem importância o sistema representativo, por regiões, apesar de todos os 

vícios. (CORAGGIO, 2004, p.81-82) 

 A questão é “como pensar um processo de desenvolvimento orientado por uma 

vontade coletiva se aceita como dado o mercado global e por político controlado por 

minorias?” (CORAGGIO, 2004, p.83). É difícil pensar dentro desse esquema o 

desenvolvimento solidário e sustentável. O Estado precisa reformar-se voltando para a 

maioria da população excluída. Tal desenvolvimento cria uma base cultural para uma 

competitividade autêntica. Nisto está a crítica à atual obsessão pelas exportações:  a economia 

“deve ter como objetivo satisfazer as necessidades básicas de todos com igualdade de 

oportunidades e normas mínima de igualdade e não o superávit comercial. Isto leva a uma 

erosão das bases de uma sociedade integrada.” (CORAGGIO, 2004, p.85)  
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José L. Coraggio demonstra como, através das privatizações, algumas empresas se 

beneficiam em detrimento de serviços de qualidade. Por isso, reforça que o Estado como 

promotor de desenvolvimento pode limitar a ação de monopólios, e estabelecer um equilíbrio 

entre economia privada capitalista e pública. Isto requer uma estratégia de conjunto desde 

“baixo” e desde o Estado. É um projeto de reintegração das regiões não como o engenheiro 

pensa um edifício. (CORAGGIO, 2004, p.88) E, Jean-Pièrre Leroy sugere superar a idéia de 

comunidade, voltada ao “local”, para um “projeto de desenvolvimento sustentável baseado 

nas dinâmicas microrregionais” 8 (1997, p.252).  

Neste sentido, como lembra Alcides Goularti Filho, não pode-se cair no reducionismo 

de pensar que apenas a região, em si mesma, tem forças (endógenas) de superar seus 

problemas se não estiver articulada com uma política estadual e nacional de desenvolvimento. 

 

O local pelo local é incapaz de sozinho formular políticas que gerem o 
desenvolvimento socioeconômico. É função do Estado-Nação formular políticas de 
desenvolvimento que sejam integradas regionalmente. [...] as instituições locais [e 
regionais], ao mesmo tempo, que buscam propostas e soluções para os problemas 
locais, não podem perder a dimensão nacional. A capacidade que as regiões têm de 
formular políticas para solucionar seus problemas sociais, econômicos e ambientais 
será sempre limitada enquanto não for pensada uma política de desenvolvimento 
nacional (...). Sempre devemos pensar a região de forma multidimensional, cruzando 
com a história, com as políticas macroeconômicas e com as esferas sociais, políticas 
e culturais e entender o espaço como instancia social. “(GOULARTI FILHO, 2007, 
p. 344 e 345). 

 

Entre a proposta de desenvolvimento regional a partir do municipalismo e da proposta 

neoliberal, Alcides Goularti Filho propõe uma “política nacional regionalizada”.  

 

Para pensarmos um desenvolvimento regional, devemos ter em mente alguns 
critérios básicos: a) o grau de enraizamento das unidades econômicas e das 
organizações e movimentos sociais presentes na região; b) o encadeamento acionado 
por estas unidades, organizações e movimentos; c) a capacidade de comando 
exercida pelos agentes locais; e d) as especificidades que diferenciam a região. 
(2007, p. 346). 

 

Assim, desenvolvimento regional pode ser uma proposta ampla e genérica, de difícil 

operacionalidade na prática ou incluir aí qualquer coisa que se faz ou se refere a uma 

determinada região.  Pode-se dizer que desenvolvimento regional pode servir aos grandes 

                                                 
8 “Oscilei entre usar a palavra ‘experiências’ (sempre entre aspas), ora ‘dinâmicas’... A primeira remete a algo 
redondo, bem delimitado no espaço e no tempo e ao mesmo tempo, provisório. [a outra] remete mais a idéia de 
processo, de movimento, de dinâmica” (LEROY, 1997, p.265)  
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projetos capitalistas numa região ou os projetos políticos do Estado e também projetos de 

transformação social visto sob o corte geopolítico da sociedade numa região. 

A seção seguinte procura exemplificar alguns casos de desenvolvimento regional 

numa perspectiva crítica, alternativa, interdisciplinar e o mais integral possível. 

 

1.3. MODOS “ALTERNATIVOS” DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

 

A pretensão aqui nesta seção, não é a de fazer uma grande descrição ou 

aprofundamento teórico de exemplos de alternativas ao desenvolvimento regional atual. 

Apenas, quer-se demonstrar que há experiências ou casos concretos de possibilidades de 

desenvolvimento regional que não a capitalista, a do mercado ou a da globalização neoliberal, 

mas, a alternativa onde articula o local e o global, o social e o natural, o tradicional e o 

inovador. 

Primeiramente, um trabalho de Jean Pièrre Leroy onde faz uma descrição de vários 

territórios regionais por ele observados: o nordeste paraense, a região de Altamira (PA), uma 

região de Rondônia (PLANAFLORO), o Centro–Oeste do Paraná, a Serra Gaúcha, entre 

outras. Este autor pretende refletir no nível logo acima “do local”, lá onde “desaguam as 

iniciativas locais e onde parece-me possível desencadear dinâmicas realmente impactantes de 

desenvolvimento” (1997, p.257). 

 
Cada experiência territorial acima se desenvolve no interior de um único grande 
ecossistema. Cada uma manifesta certa homogeneidade dada não somente e nem 
sempre pela natureza, (...) mas, também pela intervenção humana que transformou e 
artificializou parte desse ecossistema. (...) A sua delimitação é dada pela presença e 
participação de uma sociedade atuante. (...) a microrregião aqui se entende até onde 
as forças organizadas atuantes se envolvam no enfrentamento do desenvolvimento. 
(LEROY, 1997, p.259). 

 

 Segundo Jean-Pièrre Leroy, a contribuição destas experiências ou dinâmicas 

microrregionais para o desenvolvimento numa região está porque: 1. Estas experiências 

juntam vários atores sociais e, é o coletivo que se torna ator político. 2. O desenvolvimento 

que querem construir é uma abordagem mais integrada. 3. A concepção de desenvolvimento 

não se reduz a esfera da economia. 4. Partem todas da sociedade, mas é o Estado ainda é 

ator/mediador principal e insubstituível. 5. Os processos de negociação com o Estado trazem 

resultados interessantes, ampliando as experiências para o nível urbano. 6. Essa regionalidade 

não é fechada em si mesma, como se fosse possível imaginar um desenvolvimento 
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absolutamente endógeno. 7. Sua relação com o meio ambiente passa pela questão do 

desenvolvimento. (1997, p.260-265).  

Por último, destaca-se outro trabalho. Uma análise que Eduardo P. Archetti faz das 

mudanças introduzidas no Equador, em relação à criação de cuyes9. Inicia esta análise 

afirmando que muitos consideram a tradição como atraso ou impedimento para o crescimento 

econômico. A relação entre modernidade e tradição, “cria um sistema de ignorância recíproca 

(...) no confronto do saber científico e saber popular, o popular se encontra muitas vezes 

marginalizado”. (2005, p.40).  

O ministro da agricultura do Equador, com apoio do Banco Mundial, iniciou um 

moderno processo de produção de cuyes desde 1980. Embora as mulheres camponesas lidem 

com a criação de cuyes desde antes da conquista espanhola, acumulando um conhecimento 

popular e tradicional. A idéia era que incentivando o aumento da produção os animais 

poderiam ser vendidos nas cidades próximas, melhorando a renda das mulheres campesinas. 

Selecionou-se duas regiões para o projeto e os técnicos começaram a trabalhar para 

desenvolver uma tecnologia adequada estudando: genética e fertilidade, alimentação e 

controle de enfermidades dos animais. A forma antiga era para os pesquisadores, irracional. 

Propõem um novo pacote tecnológico: criar cuyes longe da cozinha, em jaulas separadas por 

sexo e idade; reprodução para melhoras genéticas, a fim de evitar a endogamia, a alimentação 

de alfafa, separação dos cuyes doentes, etc. O projeto encontrou muita resistência dos 

camponeses, o que obrigou o governo a contratar antropólogos para entender a dimensão 

cultural, mas não se perguntaram pela filosofia do projeto. Os antropólogos foram estudar a 

razão dos camponeses preferirem o modo tradicional de criação e não o pacote tecnológico.  

(ARCHETTI, 2005, p.42-44) 

A base da pesquisa considerou os cuyes como comida, mas precisava entender mais 

que alimento qual é o papel do cuy no sistema alimentar equatoriano. Os camponeses definem 

como alimento extraordinário. A alimentação segue ritual e com datas marcadas para 

alimentar-se dele: celebrar processos familiares, acontecimentos sociais em geral, cerimônias 

civis e religiosas, processo de curas, etc. (ARCHETTI, 2005, p.45) 

Na divisão tradicional do trabalho as mulheres exercem atividades domésticas. No 

casamento as mulheres recebem um par de cuyes. Na morte de uma mulher se mata o seu lote 

                                                 
9 O nome científico é cavia porcellus. Cuy é um pequeno animal, roedor, domesticado. Segundo Daniel Bender, 
os cuyes são “naturais das regiões dos Andes. A grande vantagem deles é se alimentarem de qualquer resto de 
comida (mais ou menos como galinhas), assim boa parte das casas andinas têm uma pequena criação dos 
roedores, antes considerada uma comida sagrada pelos Incas”. 
(http://www.universitario.com.br/celo/index2.html. Acesso em 16/03/2009). 
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de cuyes e se prepara uma comida com eles.  Às mulheres são reservadas muitas tarefas e 

vivem sobrecarregadas principalmente nos primeiros dez anos de casamento. O novo projeto 

do governo implicava em mais trabalho para as mulheres, pois agora o processo é mais 

racionalizado e exigente. Para as mulheres o stress causado pelo novo processo não 

compensava os benefícios. (ARCHETTI, 2005, p.48).  

Esta subjacente que todo o conhecimento “velho” está errado, como a maioria das 

premissas dos projetos ditos modernos. Antropologicamente todo o conhecimento é relativo e 

nos conhecimentos tradicionais há uma racionalidade. Quem se pergunta sobre as 

conseqüências sociais de mudanças propostas pelos projetos de desenvolvimento? 

(ARCHETTI, 2005, p.52-53). 

Eduardo P. Archetti demonstra o conflito de duas culturas, mas também de dois 

projetos de desenvolvimento: o das mulheres camponesas e o dos “modernizadores”. No 

Equador existem diversos sistemas de criação de cuyes. “O sistema local e popular e a nova 

proposta tecnológica são sistemas de representação simbólica que diferem entre si. Uma 

segunda lição é que alguns cientistas supõem que conhecimento e cultura são separados”. A 

cultura é vista muitas vezes como obstáculo a modernização. O consumo do cuy é diferente de 

consumo na modernidade. O moderno se apresenta como extra-territorial. É uma ruptura 

simbólica na criação do cuy e, por isso é que as mulheres resistem ao pacote tecnológico. 

(2005, p.57).  

Todo o projeto de desenvolvimento deve levar em conta o significado simbólico, com 

análise sociológica e o que implicará nas atividades cotidianas da população. “Sempre haverá 

conflitos entre a insignificante tradição oral e a grande tradição escrita de maneira acadêmica 

e magistral”. A vantagem da primeira é a grande flexibilidade, diferente dos manuais de 

criação da serra equatoriana para criar cuyes. Eduardo P. Archetti demonstra como o 

conhecimento destas mulheres poderá sobreviver diante da modernidade. “Não podemos cair 

na ingenuidade de negar o “poder mágico” que a ciência (nesse caso a agronômica e a 

veterinária) tem para muitos camponeses do terceiro mundo.” As novas tecnologias são 

adotadas devido a esse “poder mágico” e a partir de necessidades que não são satisfeitas.  

(2005, p. 59). 

Assim para Eduardo P. Archetti, a cultura não é estática, mas dinâmica, pois vai sendo 

ressignificada pelos atores sociais ao longo do tempo. A cultura de uma sociedade não é 

homogênea. “O desaparecimento de um conhecimento local implica num empobrecimento 

cultural, e indica como o poder funciona nesta sociedade. As mudanças ditas modernizantes 
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introduzidas na produção estão sempre ligadas a um tipo de conhecimento que se baseia na fé 

na eficiência do conhecimento científico moderno” (2005, p.41-42) 

Este exemplo do Equador de inovação tecnológica, implantado numa região, chama 

atenção para o processo de desenvolvimento capitalista. O mesmo desconsidera e destrói, não 

raramente, a cultura milenar autóctone, a camponesa e a indigenista por processos de 

produção e projetos de desenvolvimento regionais ditos modernos, avançados ou inovadores. 

A questão de fundo situa-se no próprio objetivo deste desenvolvimento. Para que 

produzir cuyes em massa? Para melhorar a renda destas mulheres? Até que ponto esta renda 

atenderá as necessidades do povo camponês equatoriano? A tendência deste projeto é 

favorecer poucas empresas que muito irão lucrar depois, a partir desta base instalada na 

produção de cuyes. Estes exemplos sugerem que há dois modelos ou projetos de 

desenvolvimento em constante disputa na região. No próximo capítulo intenta-se demonstrar 

o modelo capitalista de desenvolvimento e das suas contradições nascem alternativas como o 

desenvolvimento solidário e sustentável. 
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2. DESENVOLVIMENTO COMO DISPUTA DE PROJETOS SOCIAIS: O  

CAPITALISTA E O SOLIDÁRIO SUSTENTÁVEL 

 

 

Este capítulo pretende fazer um comparativo de modelos de desenvolvimento na 

atualidade. A primeira seção deste aborda o modelo dominante e hegemônico e as demais 

tratam de como surge e o que se caracteriza o modelo chamado de solidário sustentável. 

 

2.1. O MODELO DE DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA 

 

São muitas as obras e autores, nas mais variadas disciplinas acadêmicas que tratam 

sobre capitalismo ou sistema capitalista. O importante aqui é tratar dos principais 

fundamentos e características, bem como, das diversas fases do modelo de desenvolvimento 

capitalista. 

Paul Singer chama de “desenvolvimento capitalista: o desenvolvimento realizado sob 

a égide do grande capital e moldado pelos valores do livre funcionamento dos mercados, 

baseado nas “virtudes” de competição, do individualismo e do Estado mínimo”. (2004a, p. 9) 

 

O desenvolvimento capitalista baseia-se na propriedade privada do capital, da qual o 
grosso do povo trabalhador está excluído... o modo de produção capitalista divide a 
sociedade, em duas classes antagônicas: os proprietários do capital e os seus 
empregados. São os primeiros que mandam em suas empresas, e por isso, conduzem 
o desenvolvimento de acordo com os seus interesses. As decisões sobre o 
desenvolvimento capitalista sempre visam à maximização do retorno sobre o capital 
investido na atividade econômica. A mola que impulsiona o desenvolvimento 
capitalista é a concorrência entre os capitais privados pelo domínio dos mercados em 
que atuam. (SINGER, 2004a p. 10) 

 

Embora, o desenvolvimento capitalista, encarado de uma perspectiva histórica, 

produziu incessante melhora do nível de vida não só dos capitalistas, mas de grande parte da 

classe trabalhadora. Isso ocorreu por causa da conquista dos direitos políticos pelos 

trabalhadores e, sobretudo pelas mulheres. (SINGER, 2004a, p.10).  

Porém, isto não ofusca o principal que  

 
a característica essencial do desenvolvimento capitalista é que ele não é para todos. 
Os consumidores se beneficiam dele à medida que enseja a produção de novos bens 
e serviços que satisfazem suas necessidades (reais ou fictícias), como aumento da 
produtividade. (...) Ele é seletivo, tanto social como geograficamente. Parte dos 
trabalhadores perde suas qualificações e seus empregos e muitos são lançados à 
miséria. E, ele se dá em determinados países e não em outros, e dentro dos países em 
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certas áreas ou não. Os moradores das áreas que se desenvolvem são beneficiados os 
que moram em outras não. (SINGER, 2004a, p.11) 

 

Historicamente, este modelo passou por várias fases, desde as suas origens na 

Inglaterra, durante a “primeira” revolução industrial e a Revolução Francesa em 1789. Depois 

adquiriu uma perspectiva expansionista e imperialista.  

 
O desenvolvimento capitalista criou, ao longo da segunda revolução industrial 
(1880-1975), a grande empresa ‘fordista-taylorista’, caracterizada pela integração 
vertical de todas as etapas da cadeia produtiva, pela sua extensão a todos os 
continentes e países e pela estrutura de ‘governança’ hierárquica e burocrática, 
análoga a administração pública. (SINGER, 2004a, p.12)  

 

Este tipo de desenvolvimento atingiu a maioria dos países do mundo de diversas 

maneiras, criando uma “divisão internacional do trabalho”: os países do primeiro mundo e os 

do terceiro mundo, os “desenvolvidos” e os “subdesenvolvidos”, os do “centro” e os da 

“periferia”. 

 Ainda dentro deste modelo, de acordo com Alain Lipietz, após a segunda guerra 

mundial, ganhou força o chamado fordismo e, para ele, não há então dicotomia entre 

desenvolvimento e subdesenvolvimento dos países. Estas são fruto do mesmo processo: o 

mesmo fordismo central foi implantado nos países periféricos, embora as condições de 

acumulação para ambos os conjunto de países não foram idênticas10. Assim o fordismo é um 

regime de acumulação dos países membros da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE, após a 2ª. Guerra Mundial. Este regime sobrevive na 

base de re-alocação de produtos e trabalho entre os vários departamentos (esquemas de 

reprodução11). (LIPIETZ, 1989, p.305) 

 Nos países periféricos, este processo de “cópia” do modelo desenvolvimento 

capitalista dos países centrais se deu por um processo conhecido como “substituição das 

importações”. Esta visava “acumular receitas das exportações primárias de bens de consumo 

pela aquisição de bens de capital no centro e proteção à essas indústrias nascentes, mediante 

fortes barreiras alfandegárias”. (LIPIETZ, 1989, p.309) 

                                                 
10 “Em 20 anos as estruturas sociais e geográficas desses países foram completamente transformadas. (...) Nos 
anos 1960, certo número de países do Terceiro Mundo iniciou um processo de industrialização semelhante. São 
chamados de ‘Novos Países Industrializados - NPIs’. Este processo foi financiado por crédito e tecnologia do 
fordismo central. E foi acompanhado de forte explosão urbana.” (LIPIETZ, 1989, p.304). 
11 “Um regime de acumulação pode ser extensivo ou intensivo, isto é, a acumulação capitalista está, sobretudo, 
orientada para aumentar a escala de produção. (...). Até a 1ª. Guerra Mundial o regime era extensivo e depois da 
2ª Guerra Mundial passou a ser intensivo. Para que os esquemas de reprodução funcionem “é preciso que haja 
formas institucionais, procedimentos e hábitos – agindo como forças coercitivas ou indutoras – conduzam os 
agentes privados a obedecerem tais esquemas” (LIPIETZ, 1989, p.305) A isto chama de Modo de Regulação.  
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 Após alguns sucessos iniciais, este modelo enfrentou muitas dificuldades também na 

“periferia”, nos anos 1960, além de não serem implantadas as medidas sociais do fordismo 

central. São apontadas três razões principais a esse fracasso: a) no que se refere ao processo 

de trabalho: importar e implantar máquinas só não resolve e a classe operária no terceiro 

mundo era diferente dos do centro. Assim, a produtividade almejada não foi totalmente 

alcançada. b) no tocante aos mercados: houve regulação da margem de lucro sem aumento 

respectivo dos salários. c) no tocante as trocas externas: houve mais crescimento de 

importações e não substituição, gerando mais déficit e endividamento, com inflação 

(contrapondo as questões dos termos de troca). Embora gerasse um sub-fordismo ou 

caricatura de fordismo. Assim sendo, acabou constituindo-se numa armadilha mimética dos 

países centrais para exportarem o fordismo à periferia. É uma forma de “imperialismo cultural 

porque impôs o modelo: levavam as máquinas, a organização do trabalho e contrato sindical, 

as ditaduras, etc. Na periferia, o fordismo “não pegou” porque o impuseram sem adotar as 

mesmas medidas sociais dos países centrais. (LIPIETZ, 1989, p.310-311)  

 Alain Lipietz lembra que o fordismo não vai tomar conta de toda a periferia, não 

resume toda a industrialização da periferia, pois nesta continuou ainda o peso da agricultura. 

Ao avaliar o fenômeno da industrialização na periferia constata que nem todas as indústrias 

são taylorianas ou fordianas e a “substituição de exportações” não é a única estratégia de 

acumulação capitalista, a exemplo do modelo agroindustrial12. (LIPIETZ, 1989, p.319) 

 A antiga divisão de trabalho continua existindo durante a mundialização do fordismo. 

As coisas evoluem de duas maneiras: industrialização rápida dos países intermediários e 

mudança na agricultura (do Norte para o Sul). Assim surge uma nova divisão internacional do 

trabalho, a intra-industrial. Os países vão adotando esta nova divisão no seu interior.  

 Além desta compreensão de Lipietz, adiante tratar-se-á de uma leitura a partir da ótica 

latinoamericana, sobre como os efeitos do modelo de desenvolvimento capitalista nos países 

periféricos. 

                                                 
12  Alain Liepitz faz uma análise, a partir do relatório do Banco Mundial, classificando os diversos países. Chama 
atenção para o que as estatísticas podem falsear a realidade: setor fordista no meio da massa miserável. Ex. Índia.  
Chega a algumas constatações: 1ª). O PIB aumenta para todas as categorias de países também, para os mais 
pobres. Crescimento menor na década de 1970, nos países mais ricos, crescimento abortado e precoce. 2ª) A 
participação da indústria, em relação a agricultura não varia muito. O que percebe-se um aumento de exportação 
de máquinas aos pobres. 3ª) Existem enormes diferenças entre os NPIs. (Exemplo entre Brasil e Coréia) Chama 
atenção para armadilha estatística. (Exemplo: o Brasil 20% da população consume dois terços da riqueza. Na 
Coréia, há distribuição igualitária da renda, leva a um consumo em menor proporção de bens duráveis) (1989, p. 
319) 
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2.1.1. O desenvolvimento visto a partir da América Latina: teoria do 

subdesenvolvimento e da dependência 

 

O conceito de desenvolvimento surgiu no período após 2ª. Guerra Mundial como 

propostas da Organização das Nações Unidas - ONU para reconstrução dos países e dos 

países e subdesenvolvidos13. Na América Latina, a divisão internacional do trabalho, 

promovida pelo desenvolvimento capitalista foi teorizada e conhecida pelas teses da 

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL14. 

No Brasil, muitos intelectuais, economistas, empresários e governantes, impulsionados 

pelas idéias da CEPAL, implantaram um projeto nacional de desenvolvimento, cujo motor 

principal acabou sendo a substituição das importações por meio da industrialização para 

elevar os padrões econômicos dos países periféricos ou do Terceiro Mundo. Nos anos 

seguintes, tal projeto visava superar a dependência externa através do crescimento econômico. 

Desenvolver era adotar os padrões dos países desenvolvidos capitalistas, Europa, EUA, Japão.  

As medidas orientadas pela CEPAL propunham um processo de industrialização 

nacional para o Brasil desenvolver-se, pois, os autores cepalinos concluíam que havia uma  

 
deterioração dos termos de troca que afetaria negativamente os países latino-
americanos transferindo renda para os países industrializados. [Portanto], somente a 
industrialização poderia dar origem a um círculo virtuoso de crescimento da 
Produtividade, do Emprego e da Renda. (COLISTETE, 2001, p. 23-24).  

 
E a condição periférica seria superada pela diversificação do setor industrial, com o aumento 

da técnica, da produtividade, do emprego e dos investimentos.  

Segundo Guido Mantega, 

 

                                                 
13 “O conceito de desenvolvimento, como acertadamente sustentam Sunkel e Paz... um texto considerado como 
clássico no seu tempo, é um tópico do pós-guerra e também das Nações Unidas. Já na Carta do Atlântico, 
assinada em 1941, por Churchill e Roosevelt se expressa que o único fundamento certo da paz consiste em  que 
todos os homens  livres do mundo podem desfrutar de segurança econômica e social, e portanto, se 
comprometem a buscar uma ordem mundial que permita alcançar estes objetivos uma vez finalizada a guerra.” 
(BOISIER, 1999, p.2) 
14 “A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) foi criada pela resolução 106(VI) do Conselho 
Econômico e Social, de 25 de fevereiro de 1948, e começou a funcionar neste mesmo ano. Em sua resolução 
1984/67, de 27 de julho de 1984. A CEPAL é uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas e tem sua 
sede em Santiago de Chile. Foi fundada para contribuir ao desenvolvimento econômico da América Latina, para 
coordenar as ações encaminhadas a sua promoção e para reforçar as relações econômicas dos países entre si e 
com as demais nações do mundo. Posteriormente, seu trabalho se ampliou aos países do Caribe e se incorporou o 
objetivo de promover o desenvolvimento social. A CEPAL tem duas sedes sub-regionais, uma para a sub região 
da América Central, situada no  México e a outra para a sub-região do Caribe, situada em Puerto España, que se 
estabeleceram em junho de 1951 e em dezembro de 1966, respectivamente. Além de escritórios nacionais em 
Buenos Aires, Brasília, Montevidéu e Bogotá e um escritório em Washington.” (Disponível em: www.cepal.org. 
Acessado em 22/03/2009) 
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verifica-se que a CEPAL propunha o desenvolvimento nacional mais do que 
propriamente nacionalista, vale dizer, um desenvolvimento baseado nas atividades 
industriais e na dinâmica interna da economia, com menos dependência do mercado 
internacional de produtos primários, porém sem maiores restrições para a ‘ajuda 
externa’ que viesse a reforçar o chamado desenvolvimento ‘para dentro’ 
(MANTEGA, 1992, p.40) 

 
  

Para Fernando H. Cardoso e Enzo Faletto, o subdesenvolvimento é uma relação de 

dependência15 e dominação construída historicamente entre os países. 

 
As economias subdesenvolvidas vincularam-se ao mercado mundial e a forma como 
se constituíram os grupos sociais internos que conseguiram definir as relações 
orientadas para o exterior que o subdesenvolvimento supõe. Tal enfoque implica 
reconhecer no plano político-social existe algum tipo de dependência nas situações 
de subdesenvolvimento e que essa dependência teve início historicamente com a 
expansão das economias dos países capitalistas originários. (1979, p.26) 

 
 

Segundo Milton Santos, um país subdesenvolvido é uma “formação socioeconômica 

dependente e um espaço onde o impacto das forças externas é preponderante em todos os 

processos. Por esse motivo, sua organização de espaço é uma realidade dependente.16 

(SANTOS, 1979, p.30) 

 

O país subdesenvolvido se caracteriza, entre outros aspectos, pela disparidade de 
renda entre indivíduos, assim como pela chamada disparidades regionais. As 
disparidades regionais contribuem a fazer concentrar nas cidades maiores as 
atividades terciárias de que todas as regiões necessitam ou não podem produzir 
localmente. (...) é sabido que em um país subdesenvolvido, que pé também 
industrializado, sua região polarizada tende a expandir-se geograficamente em 
função do crescimento econômico (SANTOS, 1979, p.59-60)  

 

Portanto, não foram implantadas medidas sociais, somente incentivadas a instalação de 

indústrias. Aqui no Brasil no governo de João Goulart, no início da década de 1960, falou-se 

em “reformas de base”, como a agrária, a educacional e urbana, mas, foram logo 

                                                 
15 A dependência da situação de subdesenvolvimento implica socialmente uma forma de dominação que se 
manifesta por uma série de características no modo de atuação e na orientação dos grupos que no sistema 
econômico aparecem como produtores ou como consumidores. (...) O conceito de subdesenvolvimento, tal como 
é usualmente empregado, refere-se mais a estrutura de um tipo de sistema econômico, com predomínio do setor 
primário, forte concentração de renda, pouca diferenciação do sistema produtivo e, sobretudo predomínio do 
mercado externo sobre o interno. (CARDOSO; FALETTO, 1979, p.26) 
16 Milton Santos baseando-se no Relatório sobre a situação social no mundo, de 1970, das Nações Unidas, 
trabalhado pela CEPAL, adota critérios semelhantes aos atuais IDH: trabalha com indicadores estatísticos 
demográficos (população e densidade demográfica), sociais (matriculados nas escolas, previdência) e 
econômicos (PIB, PIB per capita, receitas fiscais). “Essa classificação tem mais didático que funcional: como as 
variáveis escolhidas não são independentes entre si... sendo índices demasiadamente gerais, é difícil levar em 
conta as realidades específicas. Alguns índices são explicados por fatores históricos; alguns têm significado 
limitado, outros não são levados em conta como o grau de dependência externa. Essa classificação é utópica por 
se apoiar em postulados que a realidade sugeriria abandonar: o livre jogo de forças do mercado, a livre 
disposição da poupança popular pelo Estado, a autonomia do Estado na formação do emprego e do produto”. 
(1979, p.79). 
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interrompidas pelo golpe militar, com acordo da burguesia industrial. E o modelo de 

desenvolvimento capitalista produziu assim também desigualdades entre os países que 

perpetua-se sob novas nuances nos últimos anos, numa “nova” fase chamada de globalização 

neoliberal. 

  

2.1.2. O desenvolvimento capitalista em tempos de neoliberalismo e globalização 

 

O modelo fordista deu sinais de fracasso em todos os países do mundo a partir da 

década de 1970, e foi sendo substituído pela globalização neoliberal e a re-estruturação 

produtiva no interior das empresas capitalistas. Assim descrito:  

 

Com os avanços da informática e da telemática, conjugados aos da globalização 
neoliberal, a grande empresa começou a sofrer a competição de um novo tipo de 
empresa capitalista, também de grande porte, mas ‘enxuta’. Ela se limita a algumas 
atividades consideradas essenciais, subcontratando todas as restantes. (...) Grandes 
empresas industriais subcontratam empresas especializadas para conduzir atividades 
produtivas, que antes eram sua razão de existir. Quanto mais enxuta a empresa, 
maior sua competitividade porque menores os seus custos. (SINGER, 2004a, p.13)  

 

Ocorreram novas mudanças sem, no entanto, alterar as estruturas e bases do modelo de 

desenvolvimento. Por exemplo, a pequena e média empresa renasceu e se tornou um modo de 

ser do capital, ao lado da grande empresa, com a qual interage, ora cooperando, ora 

competindo com ela. “A grande empresa tornou-se, acima de tudo, “financeira”... procurando 

coordená-las para delas, extraírem o máximo retorno sobre o capital invertido” (SINGER, 

2004a, p.14)  

 
O capital financeirizado tornou-se móvel, podendo mudar de forma com facilidade. 
Cada empresa individual, controlada por holding, está permanentemente à venda, na 
medida em que suas ações são transacionadas nas bolsas de valores... A grande 
empresa se desfaz de empresas componentes e adquire outras, tomando em 
consideração o valor financeiro das mesmas em relação às perspectivas de lucro que 
oferecem. ... No fundo, não passa de uma rede de empresas menores, presas por 
laços financeiros a um centro de decisões. (SINGER, 2004a, p.14)  

 
 

A globalização neoliberal, como um processo iniciado com a abertura de mercados e 

formação dos grandes blocos econômicos não alterou a estrutura básica da divisão 

internacional do desenvolvimento capitalista. Este processo é explicitado por Paul Singer, 

desse modo: 

 
O desenvolvimento capitalista emprega novas forças produtivas para conquistar 
mercados, tanto nos países que centralizam este desenvolvimento tanto nos que 
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constituem a periferia dos primeiros. Na periferia, os Estados menos desenvolvidos 
tendem a competir por tais investimentos, oferecendo incentivos fiscais, 
infraestrutura gratuita ou quase, participação dos governos no investimento, etc. No 
Brasil essa competição deu lugar à ‘guerra fiscal’ entre unidades da federação. 
(2004a, p. 15) 

  

Numa primeira fase estes novos investimentos ampliam os benefícios na área ou 

espaço. Porém com o passar do tempo, e pela estrutura da divisão social e espacial do 

trabalho, numa sociedade classista isto acarretará em mais desigualdades: 

 
Mas, no próprio polo de desenvolvimento a desigualdade se aprofunda: alguns 
enriquecem como executivos das novas empresas ou fornecedores das mesmas, 
outras conseguem um ganha-pão como empregados, à espera de uma oportunidade, 
outros são excluídos de qualquer participação normal na vida econômica. (SINGER, 
2004a, p. 15) 

 

Segundo Paul Singer, são dessas transformações que surgem organizações produtivas 

que conciliam traços capitalistas com traços do desenvolvimento solidário. Cita o exemplo 

dos distritos industriais italianos, onde “cada distrito constitui uma comunidade de pequenas e 

médias empresas, que se dedicam a mesma linha de produto”.   (SINGER, 2004a, p. 16 e 17) 

Lauren Benton distingue três tipos de cooperação que são cruciais para a constituição 

de distritos industriais: o primeiro é a cooperação entre firmas que se inicia pelo 

relacionamento entre empresas que produzem bens que são complementares. O segundo tipo 

de cooperação é entre patrões e empregados dentro das firmas. E, uma terceira forma 

importante de cooperação é representada por alianças locais entre governo, grupos 

trabalhistas, partidos políticos e associações de empregadores. Esta cooperação institucional 

em si parece ser crucial como apoio da cooperação inter e intrafirmas. “O distrito industrial é 

o equivalente a uma grande empresa em rede, com a vantagem de poder organizar a 

colaboração mútua de dezenas de milhares de pessoas sem imposição e sem subordinação 

(SINGER, 2004a, p. 19) 

Como estas transformações atuais do desenvolvimento capitalista se manifesta na 

agricultura? É o que pretende-se desenvolver no item seguinte. 

 

2.1.3. Desenvolvimento capitalista na agricultura 

 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira aborda como se dá a relação entre a agricultura e 

desenvolvimento capitalista. As transformações desde a época feudal, o surgimento das 

indústrias e as transformações ocorridas nos séculos passados, forma modificando as relações 
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sociais de produção no campo. O capitalismo passa de uma etapa concorrencial para uma fase 

de mundialização do capital, financeirização da economia e transnacionalização, ou seja, 

características da fase atual. E como esse processo foi transformando a agricultura camponesa 

em agricultura capitalista. 

 

O desenvolvimento do modo capitalista de produção, entendido como processo 
contraditório de reprodução ampliada do capital, pressupõe a criação capitalista de 
relações não-capitalistas de produção, uma vez que o capital, ao reproduzir-se, 
reproduz também de forma ampliada as suas contradições. Assim esse movimento 
contraditório gera não só a subordinação de relações pré-capitalistas, como também 
relações antagônicas e subordinadas não-capitalistas, [citando Horácio Martins]. O 
capital, incorporando áreas e populações às relações comerciais, desenvolve, numa 
unidade contraditória, as condições de sua expansão e simultaneamente os entraves a 
essa expansão (OLIVEIRA, 2007c, p.13) 

 

Com isso Ariovaldo U. de Oliveira demonstra que na primeira fase do capitalismo ele 

não conseguiu destruir as formas comunitárias de agricultura praticada na África, na América 

Latina, na Ásia, por exemplo. Na fase seguinte, a do imperialismo, isto é, da ação do capital 

monopolista, aliando-se ao fordismo, foi a que mais transformou a agricultura, e este processo 

continua atualmente:  

 
A industrialização da agricultura, uma evidência desse processo, gera a 
agroindústria [g.a.]. É, portanto, o capital que solda novamente o que ele mesmo 
separou; agricultura e indústria, cidade e campo. Aqui o capital sujeita o trabalho 
que se dá no campo (OLIVEIRA, 2007c, p.13) 

 

Este processo entrou no Brasil também no século passado, e fortaleceu-se a partir da 

década de 1960. 

 
É em função dessa estratégia do capital monopolista com relação à agricultura que 
grandes monopólios industriais em geral nunca produziram sob relações 
especificamente capitalistas no campo. Optaram por submeter os camponeses e os 
elos mais frágeis dos capitalistas do campo. Dessa forma, de certo modo abriu 
espaço para a produção camponesa, surgindo um camponês ultraespecializado, 
diferente, portanto do camponês livre da etapa concorrencial do capitalismo. Um 
camponês agora permanentemente endividado no banco, pressionado por encargos 
fiscais do Estado, esse mesmo Estado que de certa forma intervém no setor no 
sentido de buscar a sua regularidade; um camponês altamente produtivo, cujo 
trabalho agrícola torna-se cada vez mais intenso, que inclusive necessita, 
dependendo do setor, entregar temporariamente parte do processo de trabalho para 
trabalhadores de empreitada, ou então entregar para os monopólios industriais a 
última etapa do processo produtivo: a colheita. (OLIVEIRA, 2007c, p.13) 

  
 
O resultado desse processo é que o desenvolvimento capitalista “em escala global, tem 

sido muito bem sucedido, satisfazendo uma demanda crescente de alimentos durante a última 

metade do século XX”. Isto é demonstrado pelo aumento do rendimento de grãos básicos, 
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pela queda dos preços dos alimentos, pelo aumento de produção de alimentos maior que o 

crescimento populacional, em geral, e diminuição da fome crônica. (GLIESSMAN, 2000, 

p.33)  

Porém, segundo Stephen R. Gliessman, 
 

A despeito de seus sucessos, contudo, nosso sistema de produção global de 
alimentos está no processo de minar a própria fundação sobre a qual foi construído. 
As técnicas, inovações, práticas e políticas que permitiram o aumento da 
produtividade... retiraram excessivamente e degradaram os recursos naturais dos 
quais a agricultura depende – o solo, reservas de água e a diversidade genética. 
Criaram dependência de combustíveis fósseis não renováveis e retira a 
responsabilidade de cultivar alimentos das mãos de produtores e assalariados 
agrícolas. (2000, p.33) 

 

Assim Stephen Gliesman questiona os objetivos do capitalismo na agricultura atual, 

que não é o de gerar alimentos para a população, mas utilizar-se disto, para maximizar a 

produção e os lucros. Descreve que assim foi desenvolvido um rol de seis práticas, para 

atingir estes objetivos mais que aquele: o cultivo intensivo do solo, a monocultura, a 

irrigação, a aplicação de fertilizantes sintéticos, o controle químico de pragas e ervas 

adventícias; e a manipulação genética de plantas cultivadas.  “A produção de alimentos é 

tratada como um processo industrial na qual as plantas assumem o papel de fábricas em 

miniatura”. (GLIESSMAN, 2000, p.34) 

Stephen R. Gliessman demonstra as consequências da prática da agricultura 

convencional, que é o mesmo que dizer do desenvolvimento capitalista na agricultura. Este 

processo gera a degradação do solo; o desperdício e uso exagerado de água; a poluição do 

ambiente; a dependência de insumos externos; a perda diversidade genética; a perda do 

controle local sobre a produção agrícola; e a desigualdade global. (2000, p. 40-50) 

Das contradições do desenvolvimento capitalista surgem outras formas de 

desenvolvimento. De modo geral, estas contradições fazem parte do processo atual e são 

descritas assim: 

 

A era da ‘flexibilidade’, que o capitalismo atravessa, possibilita também o 
desenvolvimento solidário... As empresas capitalistas típicas, de maior tamanho [e 
também as pequenas e médias] a participação dos trabalhadores na condução das 
atividades que exercem é cada vez mais estimulada e recompensada. Os assalariados 
são tornados individualmente [g.a.] responsáveis pela empresa, pois sua 
remuneração passa a depender cada vez mais dos resultados obtidos pelo setor da 
empresa em que trabalham. (...) Torna-se mais comum que o trabalhador assalariado 
aspire a se tornar empresário e tenha habilidade para tanto. (SINGER, 2004a, p. 16) 
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Embora nos distritos industriais a cooperação e a colaboração são as características 

principais mantêm-se a estrutura básica do desenvolvimento capitalista, apontado no início 

desta seção.  

 Portanto, um desenvolvimento proposto desde a periferia considera as diferenças 

como potencialidade, como ponto de partida. Esse processo de desenvolvimento supõe: 

reconhecer a pluralidade e conflitos; superar os conflitos que bloqueiam o desenvolvimento 

desejado via diálogo social; gerar poderes coletivos amenizar os efeitos negativos. É o 

paradigma do desenvolvimento solidário sustentável. (CORAGGIO, 2004, p. 90-93). 

 A partir da próxima seção, aprofundar-se-á como surgem modelos alternativos diante 

do processo de implantação do modelo capitalista de desenvolvimento. 

 

2.2. MODELOS ALTERNATIVOS AO MODELO HEGEMÔNICO 

 

Os modelos alternativos de desenvolvimento ao capitalismo são aprofundados 

doravante, como crítica e proposta. Primeiramente, são tratadas as críticas que foram sendo 

elaboradas nos últimos anos a partir de várias óticas. Depois, trata-se de discutir os principais 

fundamentos e princípios do modelo de desenvolvimento solidário sustentável 

 

2.2.1. As críticas ao desenvolvimento pelos impactos ambientais 

 

Em nível internacional, a partir da década de 1970, na conferência internacional das 

Nações Unidas, em Estocolmo, surge a idéia de impor limites ao crescimento econômico, em 

virtude dos desastres ambientais provocados pela industrialização e pelo modelo fordista. 

Mais tarde a Conferência Internacional da ONU, no Rio de Janeiro, em 1992, apresentou 

como solução o “desenvolvimento sustentável”. Termo que foi consagrado e passou a ser 

utilizado, para tudo, pelas empresas, universidades, movimentos sociais e ecológicos, 

governos e conferências internacionais. 

 

Desenvolvimento sustentável – de acordo como conhecido relatório Brundtland – ‘é 
aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de 
as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades’. Nele a sociedade de 
classes e a economia produtora de valores de troca permanecem intactas (...) afinal 
desenvolvimento é, sobretudo, um processo de exploração de recursos (...), portanto, 
desenvolvimento sustentável é um conceito a-histórico, teoricamente vago e 
empiricamente impreciso (THEIS, 2006, p.23) 
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  Jean Pièrre Leroy também critica a ideia de desenvolvimento sustentável, pois este 

conceito “não é operacional... e entra-se num campo ideológico e político, mesmo embasado 

sobre uma reflexão científica, (...) prima-se pelo mercado e economia, e não sai da ideologia 

dominante” (1997, p.251).  

Herman Daly critica esta proposta a partir das definições de economia ecológica 

relacionando-as com a proposta de desenvolvimento sustentável.  

 
A economia ecológica se distingue por ver a economia como um subsistema, aberto 
e dentro de um sistema finito e fechado: o ecossistema. A macroeconomia 
convencional se vê como um sistema isolado das outras três, não há limitações 
ligadas ao meio ambiente. Assim, a macroeconomia não vê problemas no 
crescimento indefinido da economia. (DALY, 1991, p.5) 

 

Estas duas últimas ainda regem-se por princípios acadêmicos convencionais. “A 

economia ecológica tem uma postura bem mais questionadora com relação à economia 

neoclássica convencional, mesmo que consegue incorporar características desta.  

Herman Daly levanta as seguintes questões: Qual o tamanho do subsistema econômico 

em relação ao ecossistema total? Até que tamanho pode esse subsistema chegar? Qual a 

grandeza do subsistema humano em relação ao ecossistema total? A partir de outros autores, 

afirma que “os seres humanos se apropriam de 25% da produção primária líquida da 

fotossíntese e 40% para os ecossistemas terrestres”. Há um perigo iminente: se a “economia” 

duplicar mais duas vezes chegará ao índice de 100%. Na verdade há muitas evidências que a 

escala já é insustentável. Também questiona o relatório de Brundtland, onde afirma que para 

haver desenvolvimento sustentável a economia deveria crescer na ordem de 5 a 10 vezes. 

(DALY, 1991, p.6). 

 Qual a escala17 ótima? Essa e a grande questão da economia ecológica. São duas 

definições: uma antropocêntrica (valor instrumental das outras espécies) e outra biocêntrica 

(valor intrínseco das outras espécies). Este último o tamanho ainda deveria ser menor. Isso 

requer a redução da escala da economia humana que não tem precedentes nos tempos 

modernos. Haveria uma limitação nos dois fatores. Três instrumentos independentes de 

políticas: alocação ótima (eficiência); distribuição ótima (equidade) e escala ótima 

(sustentabilidade). (DALY, 1991, p.7). 

   

Caso fôssemos limitar a escala da economia, tendo em vista o interesse de manter a 
biodiversidade, os preços corretos deveriam refletir o valor social da biodiversidade, 
através de contenções de oferta coletivamente estabelecidas. Assim a escala é fator 

                                                 
17 “Escala é o produto da população multiplicado pelo uso per capita dos recursos naturais” (DALY, 1991, p.9). 
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de determinação de preços e não um fator por eles determinado, apenas a alocação é 
determinada pelos preços, sob dada escala e dada distribuição. (DALY, 1991, p.8).  

 

Então, Herman Daly faz uma distinção dos extremos, entre “economia de cowboy” 

(totalmente livre e aberta, sem reciclagem) e a “economia de astronauta” (totalmente 

controlada, com retroalimentação imediata, só economia). (DALY, 1991, p.9). Nesses dois 

extremos o problema é a alocação e a escala é irrelevante. Somente nos casos intermediários 

que a alocação se confunde com escala e esta, não aquela, deve ser a preocupação central. 

Quanto maior a escala da economia maior preocupação com o ecossistema (razões da 

termodinâmica em tirar e colocar na natureza.) sempre rompendo seu funcionamento normal. 

(DALY, 1991, p.10). 

Para Herman Daly, fica claro que para haver desenvolvimento sustentável é preciso 

que a escala de economia esteja dentro da capacidade de sustentação do ecossistema total. O 

desenvolvimento sustentável é desenvolvimento sem crescimento. “Desenvolvimento 

sustentável tornou-se tão em moda que é usado para toda e qualquer coisa julgada boa”. A 

eliminação da pobreza é uma coisa boa, mas não necessariamente uma característica de 

desenvolvimento sustentável. (DALY, 1991, p.14) 

Será o desenvolvimento sustentável, sem crescimento, suficiente para tirar os pobres 

da miséria? Isto requer redistribuição da riqueza e controle populacional. “Desenvolvimento 

sustentável é o desenvolvimento sem que haja crescimento da escala, mas com controle 

populacional e redistribuição de riqueza”. (DALY, 1991, p.15). Os políticos e economistas 

têm proposto mais crescimento para combater a pobreza, para haver desenvolvimento 

sustentável. Isso não passa de falácias. 

 
A comissão Brundtland “evita sugerir que os ricos desacelerem seu ritmo de uso de 
recursos de forma a liberá-los para que os pobres possam utilizá-los...” Dados os 
impasses atuais, poder-se-ia argumentar que a cura da pobreza tem precedência 
sobre a preservação da natureza. Mas evita-se o distribuir para os mais pobres. “Nas 
margens atuais o crescimento tem um custo maior que seu benefício. O crescimento 
proposto de cinco a dez vezes é antieconômico. (DALY, 1991, p.16). 

 

É preciso produzir mais bens que utilizem menos recursos naturais. Esses são 

exemplos de desenvolvimento e não de crescimento. 

Nesta direção, Leonardo Boff propõe um novo paradigma de desenvolvimento para o 

futuro onde,  

 
cada pessoa precisa descobrir-se como parte do ecossistema local e da 
comunidade biótica, seja em seu aspecto de natureza, seja em sua dimensão 
de cultura. (...) Não se trata de impor ‘limites ao crescimento’ mas, de 
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mudar o tipo de desenvolvimento. Diz-se que o novo desenvolvimento deve 
ser sustentável. Sustentável é a sociedade ou o planeta que produz o 
suficiente para si e para os seres dos ecossistemas. (BOFF, 1999, p.136-
137) 

 

Nisto consiste as principais bases para o desenvolvimento solidário sustentável a partir 

de um “outro” conceito de sustentável. Este também se liga com o social e o humano.  

 

2.2.2. O desenvolvimento humano 

 

Outra proposta de desenvolvimento é a de Max-Neef nomeada de desenvolvimento em 

escala humana, isto é, “uma política de desenvolvimento orientada para as necessidades 

humanas que transcende a racionalidade econômica convencional porque compromete o ser 

humano na sua totalidade”. (2001, p.19) As necessidades humanas, não podem ser vistas 

como meras carências fisiológicas, como a fome, mas como potencialidades de mudanças e de 

satisfações. Assim revela um caráter dialético do próprio desenvolvimento, sempre renovando 

e focado no desenvolvimento humano e não apenas econômico. 

Um desenvolvimento orientado para a satisfação das necessidades humanas não pode 

ser “de cima para baixo”, por lei ou decreto. Deve emanar das ações inspirações, e 

consciência criativa dos atores sociais que passam a serem sujeitos do desenvolvimento e não 

mais objetos. “O resgate da diversidade é o melhor caminho para estimular potencialidades 

criativas e sinergéticas que existem em toda a sociedade” (MAX-NEEF, 2001, p.29-30).  

A contribuição desta proposta está em trazer a tona que “uma política de 

desenvolvimento orientada para as necessidades humanas, transcende a racionalidade 

econômica convencional porque compromete o ser humano na sua totalidade”. (MAX-NEEF, 

2001, p.19) As necessidades podem ser vista como meras carências fisiológicas, mas, como 

potencialidades de mudanças e de satisfações para o autor. Assim revelam um caráter 

dialético, sempre renovando e incessante. 

Manfred Max-Neef propõe que os bens econômicos não são os únicos que podem 

satisfazer as necessidades humanas. Chama de “satisfatores” o que definem o modo 

dominante que uma cultura ou uma sociedade imprime às necessidades. “Satisfatores não são 

bens econômicos, mas, formas de ser, ter, fazer e estar que contribui para satisfazer a todas as 

necessidades humanas”.  Inclui desde a alimentação até a própria estrutura familiar. (MAX-

NEEF, 2001, p.20) Satisfator é o modo pelo qual se expressa uma necessidade, os bens são os 

meios pelo qual o sujeito potencializa os fatores para viver suas necessidades.  
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As formas como vivemos nossas necessidades são em sentido último, subjetivas. (...) 
As preferências se definem no âmbito do subjetivo-particular, é competência de cada 
pessoa e não ameaça aos pressupostos do mercado. E são diferenciadas em cada 
cultura e em cada época histórica. As necessidades não são somente carências, mas 
também potencialidades humanas individuais e coletivas. Os satisfatores são formas 
de ser, ter, fazer e estar. Bens econômicos são objetos e artefatos que permitem 
afetar a eficiência de um satisfator. (MAX-NEEF, 2001, p.21-23). 

  

 As necessidades humanas se configuram na forma de um sistema, por isso, não dá para 

dizer que uma é mais importante que outra, e nem são seqüenciais (uma depois da outra). É a 

partir destes dois critérios que se define qual o estilo de desenvolvimento. Quando opta-se 

pela linearidade pode-se satisfazer necessidades de maneira assistencialista. Mas, se opta pelo 

caráter sistêmico se prioriza a geração de satisfatores endógenos e sinérgicos. (MAX-NEEF, 

2001, p.38-39).  

 
Enfocar o desenvolvimento nos termos aqui propostos implica em mudança 
da racionalidade econômica dominante. Obriga a uma revisão do conceito de 
eficiência (taylorismo). O desenvolvimento em escala humana não exclui 
metas convencionais como crescimento econômico para que todas (grifo 
nosso) as pessoas possam ter acesso digno aos bens e serviços (...). A 
satisfação das necessidades não seja a meta, mas, o motor do próprio 
desenvolvimento.  Assim se dá origem a um desenvolvimento sadio, auto 
dependente e participativo capaz de criar fundamentos para uma nova ordem 
onde pode-se conciliar crescimento econômico, solidariedade, e crescimento 
das pessoas e da pessoa inteira. (MAX-NEEF, 2001, p.40-41) 

 
 
 A contribuição desta abordagem acima está em sugerir que o desenvolvimento deve 

partir das necessidades sociais da população e não as do capital. Também propõe a 

participação das organizações, das pessoas e das regiões na definição destas necessidades e 

seus satisfatores.    

Assim o desenvolvimento no modo capitalista é criticado devido aos seus fortes 

impactos ambientais e desigualdades sociais, principalmente a concentração da renda e da 

riqueza. Na tentativa de melhorar este conceito vai acrescentado-se novos adjetivos ao 

desenvolvimento18: endógeno, humano, social, comunitário, etc. Mas, o que mais se apresenta 

                                                 
18 Quizás en parte debido a ello, a su propia naturaleza utópica y en parte también debido a nuestro sobre-
entrenamiento intelectual en las disyunciones analíticas cartesianas, se ha producido paulatinamente una 
verdadera polisemia en torno al desarrollo, es decir, una multiplicidad de significados cada uno de los cuales 
reclama identidad única en relación al adjetivo con que se acompaña el sustantivo “desarrollo”. Así se asiste a 
una verdadera proliferación de “desarrollos”: desarrollo territorial, desarrollo regional, desarrollo local, 
desarrollo endógeno, desarrollo sustentable, desarrollo humano y, en términos de su dinámica, desarrollo “de 
abajo-arriba” (o su contrapartida, “del centroabajo”) y otros más. Incluso se observa, en el más puro estilo del 
cartesianismo, la especialización funcional de instituciones académicas y políticas, unas ocupadas de ésta o de 
esta otra categoría, como si fuesen categorías independientes. (BOISIER, 1999, p.6) 
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como alternativo é o conceito de desenvolvimento solidário e sustentável, pois o mesmo 

articula dinamicamente, desenvolvimento, sociedade e natureza. Este modelo é que será 

melhor abordado na seção seguinte. 

 

2.3. O DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL. 

 

A crítica ao desenvolvimento capitalista é pelos seus impactos sociais, mas também 

por sua natureza e sua essência: a de gerar desigualdades, concentração de riquezas e 

empobrecimento de grande parte da população. A partir dessa contradição, surge entre outros 

um novo: o desenvolvimento solidário sustentável.  

Convém ressaltar que desde a “primeira revolução industrial, o capitalismo esteve no 

comando do desenvolvimento, sem excluir, as formas alternativas de desenvolvimento que 

hoje surgem com o nome de solidárias” (SINGER, 2004a, p.09) 

Primeiramente, é necessário conceituar o que significa solidariedade. Pela origem 

etimológica, solidariedade identifica-se a duas palavras latinas: 

 

a primeira é a solidum (termo jurídico romano que servia para designar a obrigação 
que pesava sobre os devedores quando cada um era responsável pelo todo, como na 
expressão in solidum) que trata da solidariedade como fato e não como valor. A 
segunda é solidus (um todo internamente composto de elementos firmemente 
coesos) e trata como valor, designando um sentimento de sentir-se parte de um todo. 
(CARITAS BRASILEIRA, 2005, p.35)  

 

 A compreensão sociológica da concepção teve forte influência de Émile Durkheim 

que diferenciou dois tipos de solidariedade. O primeiro, a solidariedade mecânica, expressa-se 

em códigos culturais fortes e em forma rígidas de integração, regidas por relações de 

proximidade (família, vizinhança, comunidade). Nesse sentido a solidariedade é fonte abrigo 

e segurança, implica sentimento de pertença e dependência de cada um em relação ao grupo. 

Segundo, a solidariedade orgânica, fruto da autonomia do sujeito perante a comunidade, 

mediada por práticas dessocializantes que expressam uma estranheza generalizada ou a 

naturalização da desigualdade que rompe com os sentimentos de semelhança e pertença. 

Dessa forma a solidariedade fica restrita ao circulo familiar, às práticas caritativas e a algumas 

formas corporativas. (CARITAS BRASILEIRA, 2005, p.35) 

 Historicamente, solidariedade confunde-se como dever moral de assistência, 

beneficência ou atos caritativos. “Supõe uma situação de desigualdade entre aquele que 

pratica e aquele que é o objeto da solidariedade”. Atualmente adquirem conotações sociais e 
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políticas, como expressão de vínculos racionais e contratuais, como laços de reciprocidade; e 

como objetivo civilizatório. (CARITAS BRASILEIRA, 2005, p. 36-37) 

Alain Caillé, porém fala da possibilidade que a economia seja ela mesma solidária é 

sem sentido porque a solidariedade social se atinge pela política democrática e por 

associações livres que limitam, regulam e castram a esta economia (apud CORAGGIO, 2008, 

p.9) Então é possível conciliar desenvolvimento com solidariedade?  

Para Paul Singer  

 

desenvolvimento solidário é um processo de fomento de novas forças produtivas e 
de instauração de novas relações de produção, de modo a promover um processo 
sustentável de crescimento econômico, que preserve a natureza e redistribua os 
frutos do crescimento a favor dos que se encontram marginalizados da produção 
social e da fruição dos resultados da mesma (2004a, p.7) 

 

Em outras palavras, 

 
O desenvolvimento solidário busca novas forças produtivas que respeitem a natureza 
e favoreçam valores como igualdade e autorrealização, sem ignorar nem rejeitar de 
antemão os avanços científicos e tecnológicos, mas submetendo-os ao crivo 
permanente dos valores ambientais, da inclusão social e da autogestão (SINGER, 
2004a, p.7) 

 

Segundo Paul Singer uma das maneiras para reduzir as desigualdades sociais seria 

implantar o desenvolvimento solidário como  

 
o desenvolvimento realizado por comunidades de pequenas firmas associadas ou de 
cooperativas de trabalhadores, federadas em complexos, guiados pelos valores da 
cooperação e ajuda mútua entre pessoas e firmas, mesmo quando competem entre si 
nos mesmos mercados (...). O desenvolvimento solidário propõe um uso bem 
distinto das forças produtivas assim alcançadas: essas forças deveriam ser postas – a 
disposição de todos os produtores do mundo, de modo que nenhum país, região ou 
localidade sejam excluídos de sua utilização e, portanto dos benefícios que venham 
a proporcionar (SINGER, 2004b, p.09-11)  

 

No desenvolvimento solidário e sustentável a primazia dos objetivos é o bem-estar e 

os direitos garantidos as pessoas, comunidades regiões mais excluídas e empobrecidas. Para 

isso, segundo Paul Singer desenvolver uma comunidade pobre é aumentar-lhe a renda 

monetária com a qual possa adquirir bens e serviços vendidos fora dela. Mas não basta 

somente isto. 

 
O desenvolvimento da comunidade como um todo não de alguns membros 
somente. (...) Desenvolvimento comunitário significa desenvolvimento de 
todos os seus membros conjuntamente [grifo nosso]. Através da posse 
coletiva dos meios essenciais de produção e comercialização. Gestão 
coletiva enquanto gestores e produtores. O desenvolvimento comunitário 
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deve ser financiado com juros subsidiados, com longos períodos de carência, 
etc. (SINGER, 2004b, p.3)  

 

O desenvolvimento solidário sustentável “propõe outra organização da produção, à 

base da propriedade social dos meios de produção. Isso não quer dizer a estatização da 

propriedade, mas a sua repartição entre todos os que participam da produção social. O 

desenvolvimento solidário não propõe abolição dos mercados, que devem continuar a 

funcionar, mas sim a sujeição dos mesmos às normas e controles, para que ninguém seja 

excluído da economia contra a sua vontade” (SINGER, 2004a, p.12)  

Também Paul Singer aponta para a formação de “agentes de desenvolvimento” 

(bancos públicos e serviços públicos) financiados pelo Estado. Para a coordenação do 

desenvolvimento comunitário não deveria ser papel da esfera estatal para que haja os 

“Arranjos Produtivos Locais” comunitários. (2004b, p.3) 

 Para a Cáritas Brasileira, o desafio da construção de um desenvolvimento que seja 

solidário, deve considerar os seguintes aspectos:  

 
1) A inclusão de todas as pessoas em seus benefícios, promovendo a verdadeira 
democratização no acesso e partilha dos bens comuns. 2) Rompimento com a visão 
utilitarista do meio ambiente, reconhecendo os laços de solidariedade entre as 
diferentes formas de vida, gerando uma nova consciência de reciprocidade. 3) Na 
política expressa um novo conceito e novas relações de poder baseadas na 
orientação ética de servir e defender os interesses da coletividade, respeitando as 
diversidades e ampliando as formas e mecanismos de participação. 4) A 
solidariedade como condição de associação, de articulação de esforços e 
compromissos voltados para a superação de todas as formas de destruição da vida. 
(2005, p.37) 

 

 Assim desenvolvimento solidário sustentável também inclui todas as políticas públicas 

que visam garantir os direitos sociais e os programas de transferência de renda ou mesmo de 

geração de renda e emprego. Além de incentivar uma participação mais efetiva destas 

comunidades e regiões nos projetos de desenvolvimento pensados a partir delas e para elas, 

mas também na elaboração, na gestão e no controle das políticas públicas que lhes dizem 

respeito. 

  Podemos incluir, por conseguinte, como estratégia da construção do desenvolvimento 

solidário e sustentável as experiências no campo da agroecologia, até mesmo como forma de 

superar as conseqüências do modelo capitalista da agricultura convencional abordadas 

anteriormente.  

Para Stephen R. Gliessman, a agroecologia: 
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É definida como a aplicação de conceitos e princípios ecológicos no desenho e 
manejo de agroecossistemas sustentáveis. E proporciona o conhecimento e a 
metodologia necessários para desenvolver uma agricultura que é ambientalmente 
consistente, altamente produtiva e economicamente viável (2000, p.54) 

 

Para Stephen R. Gliessman, isto não significa abandonar as práticas convencionais, 

como um todo e retornar as práticas tradicionais ou indígenas, embora a agricultura 

tradicional possa fornecer modelos e práticas valiosos para desenvolver a agricultura 

sustentável. (2000, p.53) 

Então, depois do acima exposto, surge a questão: em que consiste o diferencial do 

modelo solidário? Não será o modelo solidário apenas uma espécie de reserva do próprio 

sistema já que aquele não ameaça a hegemonia deste: o desenvolvimento capitalista? Busca-

se a seguir não respostas completas a tal questão, mas pontos que serão abordados adiante que 

podem colaborar nesta resposta. Conforme Paul Singer,  

 
No plano econômico, os diferentes modos de produção competem entre si, mas 
também se articulam e cooperam entre si. No plano político e ideológico, no entanto, 
os antagonismos entre as duas lógicas e seus valores opostos só se acentuam. Os 
fóruns sociais mundiais, os movimentos contra a globalização neoliberal, os 
ambientalistas, os pelos direitos humanos, os pela economia solidária constituem um 
rosário de novas forças que lutam por ‘outra economia’, [outro desenvolvimento] e 
outra sociedade. (2004a, p. 21) 
 
 

Para Paul Singer, do ponto de vista tecnológico o desenvolvimento capitalista procura 

na pesquisa e desenvolvimento - P&D, o “caráter benéfico das tecnologias que poupam 

trabalho”. Já os empreendimentos ligados ao desenvolvimento solidário procuram adotar 

tecnologias que “defendam o meio ambiente e o bem estar dos consumidores, e opor-se a 

tecnologias que podem ameaçar a biodiversidade, a saúde do consumidor e/ou a autonomia 

dos produtores associados e individuais.” (2004a, p.8) 

Outra diferenciação possível situa-se nos princípios subjacentes em cada modelo: a 

competição e a cooperação. Para Paul Singer “apesar de todo o estímulo à competição inter-

individual no capitalismo atual, a maioria das pessoas continua a valorizar a reciprocidade e a 

ajuda mútua” (2004a, p.8) 

A análise de Lauren Benton permite uma comparação entre os distritos industriais e os 

complexos cooperativos, por exemplo. “Uma diferença significativa entre eles é que os 

primeiros são capitalistas, embora atípicos, e os últimos são socialistas em sentido estrito.” 

(apud SINGER, 2004a, p. 20) 

O distrito industrial, que atualmente apresenta-se como um novo conceito de 

desenvolvimento regional, é o “equivalente a uma grande empresa em rede, com a vantagem 
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de poder organizar a colaboração mútua de dezenas de milhares de pessoas sem imposição e 

sem subordinação” (SINGER, 2004a, p. 17) 

Segundo Lauren Benton, o complexo cooperativo de Mondragón19, na Espanha, 

 
confirma a necessidade de vigorosa cooperação institucional em nível local face à 
política industrial desfavorável ou simplesmente inefetiva. O caso também chama a 
atenção sobre os benefícios a serem ganhos da cooperação inter e intrafirmas e, mais 
precisamente, aponta para a significação do autogoverno como suporte desses 
objetivos. (apud SINGER, 2004a, p. 20) 

 

Finalmente, “é discutível se os distritos industriais podem ou não ser considerados 

protagonistas do desenvolvimento solidários, que por definição se limita a modos de produção 

em que não há distinção de classe: a autogestão e a pequena produção de mercadorias” 

(SINGER, 2004a, p. 21) O modelo solidário de desenvolvimento vem se propondo a 

contribuir para que haja outra economia, onde  

 
as pessoas devem ser livres para constitui empresas e dissolvê-las, entrar para 
alguma e deixá-la. Em princípio, dentro da empresa, não importa o seu tamanho, 
todos os que dela fazem parte, devem ter os mesmos direitos de participar das 
decisões que afetam a empresa e, portanto, a cada um deles. Dessa forma, a 
economia solidária é atualmente concebida como uma economia de mercado, em 
que os cidadãos participam livremente, cooperando e competindo entre si, de acordo 
com seus interesses e os contratos que celebram. (SINGER, 2004a, p.12)  

 
 

 Mediante isto, conclue-se como Paul Singer, que 

   
o desenvolvimento econômico ao longo dos dois últimos séculos não tendeu a 
eliminar os modos de produção não capitalistas – a pequena produção, a economia 
social e solidária e a economia estatal – e nas últimas décadas reforçou a presença e 
o papel destes outros modos de produção no seio da formação socioeconômica 
dominada pelo capitalismo. (SINGER, 2004a, p. 21) 

 
 A partir disto, uma das formas ou estratégias para implementar o desenvolvimento 

solidário, como já dito acima, é através da economia solidária e também as experiências 

agroecológicas. O que são estas experiências e o que significam para a transformação do atual 

modelo é o que será abordado no próximo capítulo. 

                                                 
19 Está experiancia será mais bem explicitada no próximo capítulo (cf. item 3.1.4) 
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3. ECONOMIA SOLIDÁRIA: BASES PARA A CONSTRUÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO SOLIDARIO SUSTENTAVEL 

 

 

Este capítulo trata da economia solidária como uma das estratégias do 

desenvolvimento solidário e sustentável. Primeiramente são apontamentos históricos e depois 

algumas delimitações teóricas e conceituais da economia solidária. Por fim, seus rumos e 

perspectivas na construção do desenvolvimento solidário sustentável. 

 

3.1. ELEMENTOS HISTÓRICOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA ATUAL 

 

A economia solidária encontra suas raízes mais remotas nas diversas experiências 

comunitárias e coletivas, ao longo da história da humanidade em constantes conflitos com 

modos de produção baseados em divisões de classes, como o escravismo, feudalismo e, por 

último, o capitalismo. Embora estas experiências surgissem após a década de 1980 com esta 

denominação e compreensão, elas existiram até mesmo no início do capitalismo como 

organizações, iniciativas ou experiências que estão subjacentes aos princípios e características 

da economia solidária. Em plena revolução industrial, estavam presentes por meio das 

diversas organizações da classe trabalhadora para reagir à exploração do trabalho e ao 

desemprego. Segundo Paul Singer,  

 
A economia solidária surgiu no início do capitalismo industrial a partir dos 
trabalhadores como forma de resistência à pobreza e ao desemprego resultante deste 
sistema econômico. As cooperativas assim eram uma forma de recuperar trabalho e 
autonomia econômica. (In: SANTOS, 2002a, p.83) 

 

Estas tornaram-se conhecidas teoricamente no marxismo histórico como socialismo 

utópico. Um dos exemplos mais significativos está em Owen: 

 
Em 1817, Robert Owen20, apresentou um plano, ao governo britânico para que os 
fundos de sustento aos pobres, cujo número estava se multiplicando fossem 
invertidos na compra de terras e construção de aldeias cooperativas, produzindo para 
sua própria subsistência. Em pouco tempo o Estado teria de volta os fundos 
investidos. (SINGER, 2002, p. 25-26)  

 

                                                 
20 Era um empresário, da Inglaterra, proprietário de um imenso complexo têxtil em New Lanark. Fazia parte de 
industriais que propunham leis de proteção aos trabalhadores. 
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A proposta de Owen não foi aceita, pois mexia “no sistema social, abolindo a empresa 

lucrativa capitalista”. Owen mudou-se para os EUA para tentar lá implementar as aldeias 

cooperativas. Esse movimento coincide com o crescimento do sindicalismo.  

 
No meio dessa ascensão do cooperativismo, o owenismo foi assumido pelo 
crescente movimento sindical e cooperativo da classe trabalhadora. A greve tornava-
se uma arma não para melhorar a situação do assalariado, mas para eliminar o 
assalariamento, e substituí-lo por autogestão. (SINGER, 2002, p.29).  

 

Surgem também outras iniciativas como o Bazar de Troca e a Bolsa Nacional de 

Trabalho Eqüitativo, alternativas ao comércio capitalista. As trocas eram mediadas por 

moedas próprias.  

 

Eis o cooperativismo, em seu berço ainda, já se arvorava como modo de produção 
alternativo ao capitalismo. O projeto grandioso de Owen equivalia ao que mais tarde 
se chamou República Cooperativa. E ele a propôs ao movimento operário 
organizado. (SINGER, 2002, p.33) 

 

Crises internas e ataques dos empregadores fizeram ruir tais experiências. “É uma fase 

de cooperativismo revolucionário. Ela tornou evidente a ligação essencial da economia 

solidária com a crítica operária e socialista do capitalismo”. (SINGER, 2002, p.35) 

Na França também houve experiências alternativas ao capitalismo nascente. Ganha 

nome Charles Fourier, com o projeto Falanstério. Sua idéia central era que a sociedade se 

organizasse de uma forma que todas as paixões humanas pudessem ter livre curso para 

produzir uma harmonia universal. O principal objetivo dessa organização social seria dispor 

“trabalho” de tal forma que o tornasse atraente para todos, do que deveria resultar enorme 

aumento de produtividade e de produção. Daí surge a idéia de falanstério: uma comunidade 

suficientemente grande para oferecer a cada um, uma escolha livre, diante de uma gama de 

diversas opções de trabalhos. (SINGER, 2002, p.36) Assim este não é um sistema 

cooperativado ou coletivo como as aldeias de Owen, onde os meios de produção são de todos 

os membros sob a forma de sociedade acionária. Propôs também mecanismo de distribuição 

para não se criar divisões entre ricos e pobres. 

 
O sistema de Fourier é uma variedade de socialismo de mercado, centrado na 
liberdade individual, na livre escolha dos trabalhos, organizados em equipes e na 
propriedade por ações dos meios de produção. (...) A idéia de que todos deveriam 
viver em comunidades autogeridas torna o Estado dispensável. (SINGER, 2002, 
p.37)  
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A Comuna de Paris, também foi uma experiência pioneira e paradigmática para a 

tradição marxista, na compreensão do socialismo, apesar do curto período de sua existência. 

Segundo Cláudio Nascimento, 

 
de 30 de abril a 5 de maio de 1871, a comuna eleita em 26 de março, por sufrágio 
universal e formada em sua maioria por trabalhadores, tomou um conjunto de 
decisões visando à destruição do estado burguês e a construção de uma democracia 
direta, uma sociedade socialista, autogestionária. (...) A nível da organização do 
trabalho, houve uma total demolição de toda a organização capitalista do trabalho: as 
fábricas da Comuna foram exemplo de democracia proletária. Os operários 
nomeavam os seus diretores, chefes de equipe, etc. Tinham o direito de revogá-los. 
Os próprios operários decidiam os salários, horários e condições de trabalho. Os 
comitês de fábrica se reuniam todos os dias para programar o trabalho. Um 
verdadeiro autogoverno dos trabalhadores. (1986, p.24) 
 

Karl Marx analisa esta experiência em “A Guerra Civil da França” e em síntese, para 

ele: 

 
A Comuna queria fazer da propriedade individual uma realidade, transformando os 
meios de produção, a terra e o capital, que hoje são meios de escravização e 
exploração, em simples instrumentos de trabalho livre e associado.  (...) A grande 
medida social da comuna foi a sua própria existência, o seu trabalho. Suas medidas 
concretas não podiam senão expressar a linha de conduta de um governo do povo 
pelo povo... outra medida foi a entrega às organizações operárias, sob reserva de 
domínio, de todas as oficinas e fábricas fechadas, tanto no caso dos patrões terem 
fugido, como no caso de terem preferido suspender o trabalho. (MARX, s.d., p. 87) 

 
Segundo Cláudio Nascimento, “a primeira grande revolução operária foi a Comuna de 

Paris, pois, teve como elemento essencial os Comitês Operários, e assim uma forma de poder 

direto dos trabalhadores”. E “foi o acontecimento mais importante da luta pela 

autoemancipação dos trabalhadores no século XIX” (1986, p.23 e p.110-113). Este autor 

descreve as inúmeras experiências, lutas e organizações autogestionárias dos trabalhadores na 

Europa, Ásia, África e América Latina, no período de mais de um século. Consiste assim 

numa ampla compilação e resgate destas experiências. 

Por outro lado, estas lutas estiveram presentes na organização econômica através de 

cooperativas e outros instrumentos de cooperação. Descreve-se, a seguir, algumas dessas 

principais experiências desenvolvidas pela classe trabalhadora desde os inícios do 

capitalismo. 
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3.1.1. O cooperativismo de consumo 

 

A cooperativa dos Pioneiros Equitativos de Rochdale, em 1844, fundada por 28 

operários, no norte da Inglaterra é considerada a “mãe” das cooperativas e seus princípios são 

o legado a todo o cooperativismo. 

Depois esta cooperativa virou uma espécie de “caixa econômica” e também investiu 

em leitura e na formação de bibliotecas. Administração era partilhada entre acionistas e 

trabalhadores. Mais tarde os acionistas a abandonaram provocando uma crise. A intenção era 

transformar uma colônia consumista, em que grande parte das necessidades de consumo seria 

satisfeitas com o trabalho dos membros, numa grande aldeia cooperativa. (SINGER, 2002, 

p.40-43) 

A partir da experiência de Rochdalle houve crescimento do cooperativismo na Grã-

Bretanha. E chegou a uma sociedade de depósito e agência cooperativa, atacadista no norte da 

Inglaterra (Manchester). As cooperativas de consumo acabaram criando as cooperativas de 

produção. Também em outros países se fundaram cooperativas semelhantes a dos princípios 

de Rochdale. Este cooperativismo entra em crise após a 2ª. Guerra Mundial. Apesar de que a 

maioria destas cooperativas de consumo foi absorvida pelo capitalismo varejista, algumas 

continuaram com seus princípios. (SINGER, 2002, p.46-49) 

 

3.1.2. O cooperativismo de crédito 

 

Este nasceu seis anos após a cooperativa de consumo, haja vista que, Rochdale só 

fornecia depósitos com juros, mas não empréstimos. Estas são invenções alemãs (1850), por 

Herman Schulze (na área urbana) e Friedrich Wilhelm (na área rural) e posteriormente 

fundam o Banco do Povo e também é organizado no sistema autogestionário. Em 1865, criou-

se o Banco Alemão de Cooperativas para ajudar as próprias cooperativas. Luigi Luzzatti 

levou esta experiência para Milão, em 1864, vindo a expandir-se depois em muitas regiões 

italianas. Em síntese, o cooperativismo de crédito surgiu de figuras políticas que “procuravam 

ajudar os pobres, por meio de instituições filantrópicas, depois aderiam ao cooperativismo. A 

cooperativa de crédito era uma união das poupanças para socorrer imprevistos”. (SINGER, 

2002, p.60-65) 

Após a 2ª. Guerra Mundial o cooperativismo de crédito sofreu mudanças profundas 

para se adaptar a evolução da intermediação financeira capitalista. Hoje, nos países europeus 
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principalmente, os camponeses têm outro regime agrícola garantido pelo Estado de Bem-

Estar-Social.  (SINGER, 2002, p.59-73) 

Ganha expressão também as experiências de microcrédito baseado no Grameen Bank 

(Banco de Aldeia) em Bangladesch, na Índia, inspirado por Muhammad Yunus. Analisando a 

grande fome de 1974, ele percebeu que sua causa não era a falta de comida, mas, a 

incapacidade da população de comprá-la por falta de dinheiro. Começou, com um grupo de 

universitários, a pesquisar as causas da fome. Percebeu que a maioria eram mulheres viúvas e 

dependiam de agiotas para sobreviverem. Yunus iniciou a experiência emprestando 856 takas 

(27 U$) para 42 pessoas do Bairro Jobra. Depois emprestou 1 milhão de takas do banco 

agrícola e a experiência começo a virar um grande projeto social para o desenvolvimento da 

região Tangail. A metodologia usada consistia em emprestar somente a mulheres e ter um 

aval solidário de outras cinco mulheres. As mulheres se tornam sócias do Banco. Há visitas 

aos interessados e não espera os clientes chegar ao Banco. Os resultados são que a 

inadimplência chega a 2% dos empréstimos. E esta experiência inspirou o microcrédito em 

todo o mundo. (SINGER, 2002, p. 70-76; YUNUS, 2006) 

 
3.1.3. Cooperativas de comercialização 

 
Estas nascem de pequenos e médios produtores que procuram ganhos de escala 

mediante a unificação de suas compras e/ou vendas. Exemplo disso é as cooperativas 

agrícolas. É diferente de cooperativas de empresas agrícolas. Paul Singer também narra a 

história destas cooperativas na Europa a partir do século XIX. Por exemplo, na Dinamarca 

chegou-se a construir um complexo cooperativo, ‘uma comunidade de cooperativas’ de 

agricultores. (2002, p. 83) 

No Brasil há 1378 cooperativas agrícolas, e um milhão de sócios. O cooperativismo 

agrícola só é solidário apenas no relacionamento de seus sócios, mas organizam suas 

atividades de modo capitalista. Possuem assalariados. São entidades híbridas, metade 

solidária e metade capitalistas. (SINGER, 2002, p.84-86) 

 

3.1.4. Cooperativas de produção 

 

As cooperativas de produção são associações de trabalhadores, inclusive 

administradores, planejadores, técnicos que visam produzir bens ou serviços a serem vendidos 

nos mercados. (SINGER, 2002, p.89) 
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Atualmente na Itália é que tem mais cooperativas de produção e foram introduzidas 

por Mazzini. Em 1988, chegaram ao número 12 mil cooperativas, com 1 milhão de 

trabalhadores associados. Na França houve uma crise em 1978, onde o que mais cresceu foi as 

cooperativas. (SINGER, 2002, p. 93-95) 

Outro exemplo é a Corporação Cooperativa de Mondragón. Trata-se do maior 

complexo cooperativo do mundo. O que torna Mondragón maior é a aplicação dos princípios: 

elas não empregam assalariados, a não ser em caráter excepcional. A origem em 1956, ao 

norte da Espanha por iniciativa do padre José Maria Arizmendiarreta. Surgiu de uma empresa 

falida, transformando se na cooperativa Ulgar (fogões). Depois, formam-se cooperativas de 

fornecedores e chegaram a um grupo de três cooperativas para diminuir diferenças de 

resultados econômicos entre elas. Regulando os preços dos produtos transacionados entre 

elas. Pe. Arizmendiarreta incentivou a criação de um banco cooperativo e deu o nome de Caja 

Laboral Popular em 1959. A Caja funciona como controladora de todas as cooperativas. Na 

época de desemprego o complexo Mondragón mantinha o pleno emprego. Quando necessário 

ocorre fusão entre as cooperativas para manter o emprego. Também criou-se uma escola 

técnica. O investimento em educação e em capacitação técnica contribui para evitar que o 

caráter solidário da economia de Mondragón se degenere. O cooperativismo desta região se 

torna independente da intermediação financeira capitalista. (SINGER 2002, p.98-103; 

SINGER, 2004a, p. 20; SANTOS, 2002a, p 37-40) 

 Em suma, as cooperativas autônomas e autênticas, não são numerosas, mas ressurgem 

com vigor quando a economia entra em recessão e governos reagem patrocinando a conversão 

de empresas em crise em cooperativas operárias e quando a contracultura suscita novas 

atividades, que costumam se organizar como cooperativas. Cooperativas de produção 

inautênticas, estabelecidas de cima para baixo, foram ubíquas no Terceiro Mundo e a maioria 

não resistiu ao neoliberalismo. Para exemplificar, a partir de 1980, o neoliberalismo varreu a 

África. A abertura ao mercado e o corte do déficit público implicaram na redução do Estado 

na economia. As cooperativas antes super-protegidas não suportaram a perda do apoio 

governamental (SINGER, 2002, p.97) 

 

3.1.5. Clubes de troca 

 

Os clubes de troca são uma inovação recente na economia solidária. Surgiu em 

meados de 1980, no Canadá, na ilha de Vancouver e na Argentina, em Bernal. São respostas 

ao desemprego. Reúnem pessoas que têm possibilidades de oferecer bens e serviços à venda e 
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precisando comprar outros bens e serviços, mas não podem, porque para comprar tem antes 

de venderem não há dinheiro para comprar. Opta-se pela criação de uma moeda própria. Há 

transparência e divulgação das transações. “Calcula-se que mais de meio milhão de argentinos 

participaram dos clubes de troca, como alternativa a crise de 2000” (SINGER, 2002, p.106-

107) 

 

3.2. A ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL 

 

Atualmente são inúmeras as experiências no campo da economia solidária no Brasil 

conforme retrata a Ilustração N. 01 também revelado no Atlas da Economia Solidária em 

2005 (BRASIL, 2006). “São iniciativas associativas espontâneas surgidas no movimento 

social, constituindo uma corrente heterogênea de propostas e iniciativas concretas sob o título 

genérico de ‘economia solidária’”. (GERMER, 2007, p.52)  
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Ilustração 1: O campo da economia solidária no Brasil 
Fonte: BRASIL, 2006a 

 

Para fortalecer estas experiências, foram organizando-se fóruns, em nível nacional, 

estadual, regional e municipal. Estes agregam inúmeras entidades da sociedade civil e 

empreendimentos, com significativas conquistas, mas também com os limites que estas 

mesmas experiências trazem para o desenvolvimento regional.  
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De um modo geral, há a seguinte diferenciação conceitual entre empreendimentos de 

economia solidária - EES e entidades de apoio assessoria e fomento – EAF´s: Os 

empreendimentos são organizações “coletivas-organizações supra-familiares, singulares e 

complexas cujos participantes ou sócios são trabalhadores dos meio urbano e rural que 

exercem coletivamente a gestão de atividades como alocação de recursos, com diversos graus 

de formalização...” (BRASIL, 2006a, p.13) Já as entidades de apoio, assessoria e fomento a 

economia solidária são aquelas organizações que desenvolvem ações nas “várias modalidades 

de apoio direto junto aos empreendimentos econômicos e solidários tais como: assessoria, 

incubação, assistência técnica e organizativa e acompanhamento.” (BRASIL, 2006a, p.13) 

Já são quase 30 anos de economia solidária no Brasil21 e nestes anos foram surgindo 

diversas maneiras de compreendê-la. Cada uma destas maneiras coincide também com as 

diversas fases históricas e conjunturais da política e das demandas da sociedade brasileira. 

A economia solidária entendida a partir do combate à pobreza, à miséria e à fome, a 

exclusão social: Luiz I. Gaiger (org.) (1996) apresenta uma discussão sobre os limites, os 

avanços e a importância das alternativas de combate à pobreza, dentre elas a economia 

solidária. Esta obra surge no auge do debate e da mobilização social, simbolizada na Ação da 

Cidadania, pelo sociólogo Herbért de Souza (Betinho) sobre o tema da fome no Brasil, nos 

anos iniciais da década de 1990. Também, a Cáritas Brasileira que atuava no combate a fome 

na década de 1960, nos inícios de 1980, mudou seu foco de atuação, e partiu para incentivos a 

pequenos projetos, no Nordeste visando à convivência com o fenômeno da seca, inclusive 

com apoio da cooperação internacional (CARITAS BRASILEIRA, 2003; 2005; 2006).  

Mencionam-se aqui estas duas referências de maior destaque e contribuição, sem, no 

entanto, olvidar o trabalho de tantas outras entidades espalhadas pelo Brasil que procuraram 

sempre trazer à tona a problemática da fome, na sociedade brasileira. 

Uma entidade de apoio à economia solidária é a Cáritas Brasileira, como mencionado 

acima. Esta trabalha como rede de entidades e ações sociais voltadas às comunidades da 

Igreja Católica, principalmente. Nos primeiros anos desde a sua fundação, em 1956, 

desenvolvia um trabalho voltado basicamente na linha da assistência, da benevolência, 

distribuindo alimentos e roupas aos mais pobres.  Posteriormente mudou o caráter de suas 

ações passando para a promoção humana. Atualmente, porém, a Cáritas (aqui no sentido de 

                                                 
21 As primeiras iniciativas no Brasil vieram da CNBB e da Cáritas Brasileira, em 1981, tentando emprestar 
dinheiro aos pequenos agricultores. Isto era para incentivar e fomentar a permanência de famílias no nordeste. 
Estas iniciativas se espalharam por todo o Brasil e foram conhecidas como Projetos Alternativos Comunitários - 
PACs. Em Santa Catarina, a CNBB, mantinha um programa similar denominado MPAs desde 1989. Será tratado 
nos próximos capítulos deste trabalho. (CARITAS BRASILEIRA, 2006; cf. SINGER, 2002, p. 122) 
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rede) promove ações sociais dando ênfase na solidariedade libertadora, com o protagonismo 

dos excluídos. Seus recursos são gerados através de doações e campanhas. Esta instituição 

tem uma postura crítica e não uma postura meramente assistencialista como nas décadas 

iniciais de seu surgimento no Brasil. A partir de 1984, a Cáritas passou a apoiar os chamados 

Projetos Alternativos Comunitários (PACs) com ajuda de instituições internacionais. 

(SINGER In: SANTOS, 2002a, p.117-119; CNBB, 2006, p.45-66) 

O desenvolvimento de experiências em economia solidária, como estas acima, sofreu 

forte “aceleração em 1994, quando a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida 

- ACCMV resolveu mudar sua tática e, em vez de apenas distribuir alimentos, passou também 

a fomentar a geração de trabalho e renda.” Um destaque da Ação foi à criação da Cooperativa 

de Manguinhos no Rio de Janeiro. O Complexo Manguinhos é formado por 10 favelas, e 

grande parte dos moradores eram desempregados, existindo muita violência. A cooperativa de 

trabalho surgiu a partir de iniciativa da Fiocruz enquanto integrante da Campanha contra a 

Fome, sugerindo que os trabalhadores (moradores da favela) dela prestassem serviço de 

jardinagem à empresa. Hoje, ela é uma das experiências de cooperativa de trabalho com maior 

êxito e consegue ser mais competitiva diante de qualquer empresa capitalista. (SINGER In: 

SANTOS, 2002a, p.120-122) 

 Outra maneira de entender economia solidária é como instrumento de geração de 

emprego e/ou trabalho: Esta surge, por causa da crise e desemprego estrutural. A partir 

disto, a economia solidária passa a ser vista como política e instrumento de geração de 

trabalho e renda, principalmente do movimento sindical e popular. Uma destas alternativas 

encontradas para garantir o emprego são as experiências autogestionárias a partir da falência 

ou crise de empresas capitalistas provocadas pela re-estruturação produtiva e globalização 

neoliberal, abordadas no capítulo anterior. 

Este movimento surgiu no Brasil como solução para os trabalhadores quando a 

empresa entra em processo falimentar. Por meio da intervenção do sindicato, os trabalhadores 

conquistam o patrimônio (a “massa falida”) dos antigos empregadores e se tornaram donos 

coletivamente da empresa sob forma de cooperativa, denominada geralmente de empresa 

autogestionária. (SINGER In: SANTOS, 2002a, p.89) 

 
Em 1994, foi realizado em São Paulo o 1º Encontro dos Trabalhadores em Empresas 
de Autogestão, de que participaram representantes de seis empresas. Neste encontro 
decidiu-se criar a Anteag (Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de 
Autogestão e Participação Acionária). A Anteag surge não só para ajudar a luta dos 
trabalhadores pela preservação dos seus postos de trabalho e ao mesmo tempo pelo 
fim de sua subordinação ao capital, mas também para assessorar as novas empresas 
solidárias. (SINGER In: SANTOS, 2002a, p.89) 
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No processo de transformação de uma empresa falida ou em vias de falir em uma 

empresa solidária, há uma série de etapas: 1ª. Aprovação dos trabalhadores em trocar os 

direitos trabalhistas por cotas de capital da nova empresa o que só ocorre se eles acreditarem 

em sua capacidade de gerir coletivamente e reabilitar a empresa. 2ª. Passar efetivamente o 

patrimônio dos sócios para os trabalhadores associados requer crédito. Muitas vezes a garantia 

é o próprio patrimônio negociado. 3ª. A viabilização da nova empresa com relação à 

recuperação da clientela. 

Muitas destas empresas transformadas conquistam o sucesso, graças aos trabalhadores 

que se esforçam no início e trabalham por vezes com ganhos mínimos, e também têm mais 

produtividade por se tratar de um trabalho não alienado, e pelo aprendizado de gestão dos 

novos administradores. Com o tempo a Anteag foi crescendo e a partir de 2000 ela passou a 

ser contratada por governos que decidiram priorizar a economia solidária. (SINGER In: 

SANTOS, 2002a, p.89) 

 Estas experiências em empresas autogestionárias nascem mais diretamente articulada 

junto ao movimento sindical. “Em todos os casos de transformação de empresas falidas, ou 

em vias de falir, o sindicato dos trabalhadores teve de assumir a liderança do processo, 

freqüentemente ao lado da Anteag”. Apesar de não ser unanimemente aceita e compreendida, 

a Economia Solidária no movimento sindical, encontra respaldo na Agência de 

Desenvolvimento Solidário – ADS da Central Única dos Trabalhadores - CUT. Em conjunto 

com o Rabobank e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, a 

ADS desenvolveu um projeto de rede de crédito solidário para as cooperativas que não tinham 

acesso a esse serviço. (SINGER In: SANTOS, 2002a, p.123) 

Inicialmente, os sindicatos tiveram resistência em apoiar a economia solidária por 

vários motivos: a comparavam com terceirização de mão-de-obra (cooperativas falsas) e por 

estes reforçar o trabalho assalariado (base social dos sindicatos) e por alguns compreender que 

as cooperativas eliminariam o caráter de classe dos trabalhadores. (SINGER In: SANTOS, 

2002a, p.124-125) 

A Unisol formada mais recentemente a partir de dois sindicatos, o dos Metalúrgicos do 

ABC e dos Químicos do ABC, com objetivos similares e atividades semelhantes a da Anteag. 

Formalmente, constituí-se como associação de cooperativas, que embora por enquanto se 
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localizem todas no ABC paulista, pretende abranger entidades de todo o estado de São Paulo. 

Exemplo disso é a Conforja22, em Diadema – SP. (SINGER In: SANTOS, 2002a, p.92) 

Rosângela N. de C. Barbosa, numa perspectiva crítica, compreende a economia 

solidária como mais uma das maneiras de precarização do trabalho, para ajudar o capitalismo 

a resolver o problema provocado pelas políticas neoliberais. Ela situa o nascimento da 

economia solidária no mesmo bojo das políticas de geração de trabalho e renda23 dos anos 

1990. E a economia solidária representa assim ações individualizadas. Por outro lado, a autora 

admite que a economia solidária surge da ambigüidade das mudanças do capitalismo nos 

últimos 20 anos, que tende a uma “nova cultura do trabalho como mediação educativa, 

centrada no homem e sua emancipação” (2006, p.101-109).  

Uma terceira maneira de compreender a economia solidária é situá-la como estratégia 

de desenvolvimento solidário e sustentável: esta noção vem sendo respaldada atualmente 

nos debates, conferências, plenárias e ações públicas voltadas à economia solidária mais 

recentemente. Em parte tratou-se deste assunto no capítulo anterior. No Brasil, este debate 

ganha força com as experiências em economia solidária ligadas aos camponeses. Neste 

sentido as cooperativas de assentados e as experiências da agricultura familiar em 

agroecologia adquirem importância dentro desta temática. 

Ainda em pleno regime militar, iniciam-se as ocupações de terra, conduzindo ao 

surgimento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Em 1986 iniciam-se 

as discussões sobre a organização dos assentados no I Encontro Nacional de Assentados, com 

a participação de 76 assentados de 11 estados. Em 1989 foram criadas as primeiras 

Cooperativas de Produção Agrícola - CPAs no Rio Grande do Sul. Em 1991 foi criado o 

                                                 
22 “A Conforja era uma empresa metalúrgica que se estabeleceu em Diadema, em 1968, para produzir conexões 
de aço forjado e tubulações.” Em 1980 a empresa diversificou suas atividades, fabricando máquinas, rolamentos, 
plásticos, negociando frutos, cereais, minérios, madeiras, etc. Nos anos 1990 com a abertura dos mercados à 
importação a Conforja perdeu seu oligopólio (dominava 70% do mercado de forjados) e passou a ter enormes 
prejuízos, reduzindo o número de empregados e atrasando salários. Frente a esta situação em 1994 o maior 
acionista propôs ao Sindicato dos Metalúrgicos que a empresa se tornasse co-gestionária. Os trabalhadores 
aceitaram e, em 1995, formaram uma associação, a Assecon, que assumiria a metade da gestão da empresa, por 
meio da aquisição de 45% de suas ações.  Em 14 de dezembro de 1997, ocorreu a fundação da Coopertratt 
(Cooperativa Industrial de Trabalhadores em Tratamento Térmico e Transformação de Metais. Em 1998, a 
Conforja e a Coopertratt fizeram um contrato de arrendamento e prestação de serviços. A Coopertratt teve bons 
resultados econômicos, rapidamente. Antigos participantes da Assecon formaram mais três cooperativas de 
produção. As quatro cooperativas substituem a Conforja. Em 1999, a empresa entra em processo falimentar, mas 
para resolver isto um novo contrato de arrendamento foi realizado. Cada cooperativa obteve resultados 
econômicos diferentes, mesmo assim, possibilitou a continuidade da empresa. (SINGER In: SANTOS, 2002a, 
p.93) 
23 Por exemplo, no Brasil, o seguro-desemprego surge em 1986 e é incluído na Constituição Federal de 1988. 
Em 1990 surge o FAT, com fonte no PIS/ PASEP a idéia era de transformar os desempregados em 
empreendedores. Depois do FAT surge o PROGER, via instituições financeiras federais em 1993. Depois o pró-
emprego de 1996, via BNDES. Hoje consiste em política de emprego o próprio auto-emprego. (BARBOSA, 
2006, p.99-100) 



72 
 

Sistema Cooperativista dos Assentados. Em 1992 criou-se a Confederação das Cooperativas 

de Reforma Agrária do Brasil Ltda. - Concrab. 

 

As CPAs unificaram os lotes de terra dos membros e trabalham o conjunto deles de 
acordo com um plano de produção. Passou-se, assim de um modelo bastante 
individualista, em que o pequeno agricultor tem toda a autonomia e se expõe a todos 
os riscos, para um modelo totalmente coletivista, em que cada cooperado participa 
de um trabalho socializado, de acordo com uma divisão de trabalho previamente 
planejada. Em 1993, o fracasso da CPAs se deu em razão de quererem implantar um 
modelo cubano no Brasil, pois as aspirações deste modelo não se compatibilizavam 
com o dos assentados. (SINGER In: SANTOS, 2002a, p. 104) 

 
 

Outros motivos do fracasso das CPAs podem situar-se na preferência dos assentados 

em produzir em pequena escala e individualmente nas pequenas propriedades, pois, estas 

como características básicas da agricultura familiar. 

 
Reconhecendo que a CPA não era desejada pela maioria dos assentados, o 
Movimento fez um recuo tático: em vez de priorizar unicamente a CPA, passou a 
desenvolver outras formas de cooperação, como as cooperativas de comercialização, 
que preservam a individualidade do camponês, mas permitem organizar compras e 
vendas em comum, com palpáveis vantagens para todos, em termos de preços. Além 
disso, estas cooperativas (chamadas de CPS – Cooperativas de Prestação de 
Serviços) ajudam a mecanizar a agricultura mediante a compra em comum de 
equipamentos caros como tratores, colheitadeiras e permitem o desenvolvimento de 
agroindústrias. (SINGER In: SANTOS, 2002a, p.103-107)  

 

Cada modalidade de cooperação combina em graus diferentes autonomia individual 

com trabalho coletivo e depende tanto da vontade dos membros quanto das características da 

produção. Exemplos destas primeiras iniciativas são a Abapan24, Novo Paraíso25 e Santa 

Maria26. “Os três [casos] evidenciam as dificuldades de implantar formas avançadas de 

                                                 
24 Em 1985, é formada a Abapan, associação de famílias provenientes do norte e oeste paranaense. O trabalho é 
realizado de forma individual nos lotes. A associação se dividiu em três, cada uma deles continha 
aproximadamente 13 famílias. Em 1997, as associações se uniram na Cooperativa de Comercialização – 
Cotramic, pretendia vender produtos de todos os assentamentos do município de Castro. Mas, a cooperativa não 
“saiu do papel”. (SINGER In: SANTOS, 2002a, p.107) 
25 A área do assentamento de Novo Paraíso era irregular, 15 famílias de Ouro Verde se deslocaram para lá 
enquanto que 27 famílias de Inácio Martins já haviam formado a cooperativa Cooproserp – primeira cooperativa 
coletiva integralmente (1989). Os motivos de abandono desta podem ser resumidos no seguinte: pouco retorno 
econômico para o esforço que faziam; falta de incentivo para os que trabalham mais e melhor; insatisfação com 
o papel do trabalho familiar no coletivo. Apesar destas dificuldades os assentados conseguem melhores 
condições de sobrevivência se fossem favelados urbanos, por terem boa alimentação, casa, saúde e trabalho. 
(SINGER In: SANTOS, 2002a, p.109) 
26 O assentamento é formado por 25 famílias, e sua regularização ocorreu em 1994. As famílias já inicialmente 
tinham o objetivo de fundar uma cooperativa a Copavi (Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória).  “Após 
seis anos, cerca de 40% das famílias desistiram do coletivo, optando por formas individuais de trabalho e 
associativismo no momento da comercialização e compra de equipamentos e insumos agrícolas. (Souza,1999, p. 
150).” Os motivos da desistência são os mesmos das outras cooperativas: o não retorno econômico, dificuldades 
na convivência em grupo, etc... (SINGER In: SANTOS, 2002a, p.112) 
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cooperação nos assentamentos orientados pelo MST, tanto por questões culturais – a 

preferência da maioria dos assentados pela agricultura familiar, em moldes tradicionais – 

como por questões econômicas.” (SINGER In: SANTOS, 2002a, p.114-115) 

O Documento Final da I Conferência Nacional de Economia Solidária apresenta 

alguns fundamentos e o papel da Economia Solidária para a construção do desenvolvimento 

sustentável, democrático e socialmente justo. Estas conclusões apontam para um novo modelo 

de desenvolvimento que “considera a centralidade da pessoa humana, a sustentabilidade 

ambiental, a justiça social, a cidadania e a valorização da diversidade cultural, articuladas às 

atividades econômicas” (BRASIL, 2006b, p. 60). Estes temas foram desenvolvidos no 

capítulo anterior deste trabalho. 

Uma quarta maneira de compreender a economia solidária é como estratégia para a 

construção do socialismo. A questão é polemica, pois ao desejar ser “outra economia”, que 

não a capitalista, a economia solidária pretende-se ser economia socialista?  

Para Claus Germer, a economia solidária quer mudar a economia capitalista “pelas 

beiradas”, e não por um enfrentamento mais direto. Por outro lado, a economia solidária, não 

é uma experiência econômica ou economicista, mas se constitui e se organiza também no 

campo político e social. Se esta se prender apenas na luta no campo econômica tende a se 

perder. Daí, a necessidade da economia solidária com o movimento social no Brasil. Portanto, 

pretende-se mais que uma experiência embrionária de uma nova sociedade. (2007, p.51-73) 

O “estado socialista dos trabalhadores”, também merece ser avaliado historicamente 

nas suas contradições, pois este gerou o stalinismo, o poder burocrático, o “Estado total”, e 

não, a socialização dos meios de produção como Claus Germer concebe o socialismo. A 

política pública de economia solidária quer também acumular forças para transformar o 

Estado e não apenas seguir a via econômica da construção socialista, como pode ser melhor 

compreendido no Quadro da Ilustração 2. Assim o socialismo, que era compreendido como a 

tomada do Estado pelos trabalhadores e ele o principal agente da construção socialista, a partir 

do cooperativismo e da economia solidária ganha novas estratégias. 

 
O que distingue esse 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 assalariamento. [Com o fracasso do socialismo, da social 
democracia, do Estado de Bem Estar Social] o foco dos movimentos emancipatórios 
voltou então cada vez mais para a sociedade civil. [Mas, apesar disso,] o avanço da 
economia solidária não prescinde inteiramente do apoio do Estado e do fundo 
público. (SINGER, 2002, p. 111) 
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Rosângela Barbosa diz que a economia solidária é como uma ‘nova’ possibilidade de 

associação entre trabalhadores de oferecer condições para que os indivíduos se sintam 

amparados. “São resultados sociais que não se podem descartar... mas que não afiançam a 

requalificação do Estado e da Política”.  Este quadro exige “pensar qual o sentido da 

institucionalização de políticas públicas nessa área e quais as possibilidades de deixar emergir 

esse conflito do acesso e trânsito no mercado” (2006, p.104) 
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Ilustração 2: Modelos de sociedade nos sistemas capitalistas e socialistas. 
Fonte: Esquema do debate do grupo de estudos e pesquisa em ES e trabalho cooperativo, da FURB, em 
07/11/2008. Re-elaborado pelo autor. 

 

Assim, para Rosângela Barbosa, os empreendimentos de economia solidária são como 

“satélites de grandes empresas, em áreas que são menos lucrativas. Mantendo um circuito de 
                                                 
27 O que a comuna de Paris, em 1871, teria conseguido e almejado. 
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empobrecimento que norteia esses pequenos agenciamentos econômicos”. Têm a economia 

solidária como avalistas diretos da crise do capital. (2006, p. 102-103) 

Henrique T. Novaes fala do movimento das fábricas recuperadas mais fortes na 

Argentina. Já na Bolívia e Venezuela há um processo de estatização da empresas recuperadas. 

Isto nos remete ao debate sobre a possibilidade da autogestão no conjunto da sociedade, inter-

relacionando o mercado, a gestão e a propriedade dos meios de produção. Henrique Novaes 

apresenta os argumentos dos que defendem a estatização e os que defendem a autogestão para 

as fábricas falimentares. Este artigo colabora para um debate mais amplo das possibilidades 

da economia solidária tornar-se hegemônica na sociedade, qual seria a função do mercado, do 

Estado e dos empreendimentos solidários (2008, p.68-85) 

Por outro lado, Claus Germer critica as concepções de Paul Singer por este ver a 

economia solidária como estratégia para a construção da sociedade socialista e considerar a 

luta dos trabalhadores somente as lutas autogestionárias.  A tentativa de Paul Singer, de 

teorizar a economia solidária com base em alguns elementos da teoria social marxista de 

‘novo modo de produção’, ignorou a crítica marxista. Por isso, Claus Germer chega a duas 

conclusões: 

 

1) A ‘economia solidária’ não é ao contrário da pretensão de Singer, uma ‘criação 
em processo contínuo de trabalhadores em luta contra o capitalismo’. (...) O que os 
trabalhadores em luta contra o capitalismo criaram, em quase duzentos anos de uma 
história riquíssima, foi em primeiro lugar o conceito rigoroso do socialismo como 
objetivo, cuja essência é a abolição da propriedade privada dos meios de produção e 
a instituição da propriedade coletiva, e, em segundo lugar, a necessidade da 
conquista do poder de Estado. 2) A cooperativa de produção, tida por Singer como 
protótipo da ‘economia solidária’, embora tenha surgido, ao lado da sociedade 
anônima, como sintonia de uma nova realidade emergente no interior do 
capitalismo, é incapaz, como a própria sociedade anônima, de constituir uma via de 
superação do capitalismo. (2007, p.72-73) 

 

 A partir do que foi exposto acima e baseando-se no Quadro da Ilustração 2, a questão 

é saber qual socialismo a economia solidária quer construir? É o da estatização socialista, 

como foi o stalinista, implantado na União Soviética e demais países socialistas no século 

passado o que Rosangela Barbosa e Claus Germer, como marxistas, parecem expor? Será que 

a economia solidária não está propondo também “outro socialismo”? Nem todos os 

envolvidos em economia solidária fazem este debate, porque não vêem a economia desta 

forma. Mas de maneira geral, os que a vêem como caminho para o socialismo, como Paul 

Singer, entendem que o socialismo da economia solidária conta com o Estado, como gestor da 

sociedade, mas também conta com “mercado”, como responsável pela comercialização. Não 

necessariamente o mercado capitalista. 
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Estas questões permanecem em aberto, mas alguns fundamentos e perspectivas da 

economia solidária, como será abordado em seguida podem contribuir na resposta a tais 

questões. 

 

3.3. O QUE SIGNIFICA ESTA “OUTRA ECONOMIA” 

 

O lema principal do movimento da economia solidária é “outra economia acontece”. 

Esta forma de economia, não quer ter apenas o adjetivo de solidária, mas principalmente ser o 

substantivo composto. Assim, pretende-se diferente da economia capitalista. Os 

empreendimentos de Economia Solidária - EES não visam somente lucros, mas colocam no 

centro de seus objetivos a valorização do ser humano, do trabalho e do meio ambiente. Neles 

não há relação de assalariamento, como princípio geral e, sim, uma relação de colaboração, 

solidariedade, cooperativa, coletiva, etc. Também os meios de produção são de propriedade 

coletiva e/ou de uso coletivos do empreendimento; o lucro gerado pelo trabalho do grupo é 

repartido para garantir a sobrevivência dos seus membros; a gestão e administração é 

responsabilidade de todo o grupo, e é exercida na forma de reuniões, assembléias, repartição 

das tarefas internas, etc.; e, há valorização do trabalho feminino. Isto de maneira geral, pois 

nem todos os empreendimentos possuem todas estas características em estado puro. 

(BRASIL, 2006a; BRASIL, 2006b; SINGER, 2002)  

 Adiante descreve-se brevemente alguns dos principais fundamentos ou valores da 

economia solidária, comparados à economia capitalista. 

 

3.3.1. Solidariedade e não competitividade 

 

O conceito de solidariedade é retomado por este movimento dando-lhe significado 

econômico, objetivo, mais do que um princípio moral ou de benevolência religiosa. Este 

princípio é o contraponto à ideologia liberal que salienta e elogia a competição como principal 

meio de sobreviver e desenvolver o mercado. 

Paul Singer faz uma diferenciação afirmando que a competição faz parte do mercado 

no sistema capitalista. A competição tem duas vantagens: “permite os consumidores 

escolherem o que mais lhes satisfaz elo menor preço faz com que o melhor vença. A 

competição ajuda a vencer os melhores e os consumidores escolher produtos pelo menor 

preço”. No entanto, “a competição é criticada por seus efeitos sociais”. (2002, p.7-8). 
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Na economia capitalista os ganhadores acumulam vantagens e os perdedores 

acumulam desvantagens nas competições futuras. Para que tivéssemos uma sociedade em que 

predominasse a igualdade entre todos os membros, seria necessário que a economia fosse 

solidária em vez de competitiva. A chave dessa proposta é a associação entre iguais em vez do 

contrato entre desiguais”. A desigualdade não é natural e a competição generalizada tampouco 

o é. Mesmo que haja uma economia toda solidária é necessário o Estado, para evitar novas 

desigualdades, redistribuindo o dinheiro dos ganhadores aos perdedores”. (2002, p.9-10). 

 

3.3.2. A repartição dos ganhos e do excedente 

 

Outro princípio fundamental que diferencia da empresa capitalista é que a economia 

solidária propõe outra maneira de dividir o resultado da produção. Segundo Paul Singer,  

 
O capital da empresa solidária é possuído pelos que nela trabalham e apenas por 
eles. Trabalho e capital estão fundidos porque todos os que trabalham são 
proprietários da empresa e não há proprietários que não trabalhem. E a propriedade 
da empresa é dividida por igual entre todos os trabalhadores, para que todos tenham 
o mesmo poder de decisão sobre ela. Empresas solidárias são, em geral, 
administradas por sócios eleitos para a função e que se pautam pelas diretrizes 
aprovadas em assembléias gerais ou, quando a empresa é grande demais, em 
conselhos de delegados eleitos por todos os trabalhadores. (In: SANTOS, 2002a, 
p.83-84) 
 

O excedente anual chamado de sobras nas cooperativas destina-se em parte ao 

investimento coletivo, não sendo ele divisível entre os sócios. Outra parte, a divisível, a 

repartição é decidida em assembléias, com a participação dos trabalhadores. Outra parte pode 

ser destinada a “fundos sociais” como de educação e saúde dos próprios sócios. Ou ainda 

distribuída entre os sócios individualmente. (SINGER In: SANTOS, 2002a, p.84)  

Nas empresas capitalistas os salários são desiguais e os trabalhadores tendem a mudar 

de emprego. O que determina a remuneração de cada trabalho é o incessante ajuste entre 

oferta e demanda desta força de trabalho. Na empresa solidária os sócios não recebem salário, 

mas, retirada. (SINGER, 2002, p.11-12) 

Na empresa capitalista os salários são escalonados para os lucros, decididos pelos 

diretores e acionistas. Na empresa solidária o escalonamento é decidido pelos sócios. Quanto 

ao excedente anual também há um tratamento diferenciado das outras empresas. (SINGER, 

2002, p.14) 

 

‘Nas cooperativas há o fundo indivisível pertence à cooperativa como um todo’ 
[citando Buchez]. Em alguns casos, os sócios trabalhadores novos passam por um 
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estágio probatório de um ano a um ano e meio. O fundo indivisível preserva a 
cooperativa da descapitalização e parte dos sócios de se retirar dela... evita a 
tentação de vender a cooperativa à outra empresa capitalista (SINGER, 2002, p.16) 

 

3.3.3. Autogestão em lugar da heterogestão 

 

Um dos fundamentos mais importantes da economia solidária é trabalhar a gestão 

coletiva dos empreendimentos e das suas atividades, superando assim uma visão da gestão 

hierárquica adotada pelas empresas capitalistas.  

Nesse sentido, embora já tratado neste capítulo, Cornelius Castoriadis aborda este 

assunto de maneira peculiar, confrontando hierarquia e autogestão. Segundo ele a “hierarquia 

serve para resolver conflitos que ela mesma causa”. A existência da hierarquia impede que as 

pessoas desenvolvam suas potencialidades. O corpo hierárquico, por deter e controlar as 

informações, acaba sendo mais competente e atribuindo somente para si esta qualidade. A 

existência de hierarquia, por si mesma, gera seleção de pessoas. Já a autogestão gera a 

reciprocidade das informações e a criatividade de todos. (1983, p. 215) mas nem todos os EES 

são autogestionários na concepção de C. Castoriadis. Há uns que avançam mais que outros 

nesse aspecto. 

  Uma das diferenças entre economia capitalista e solidária é o modo como as empresas 

são administradas. A primeira aplica a heterogestão, ou seja, a administração hierárquica, e a 

segunda, a autogestão. (SINGER, 2002, p.17) 

A heterogestão, em alguns casos incentiva a participação de trabalhadores no processo 

de produção, para a empresa não fracassar. Na empresa autogestionada a autoridade maior é 

da assembléia geral de todos os sócios. E para acontecer a autogestão a partilha da informação 

é tanto necessária quanto a partilha das sobras econômicas. Então nestas empresas 

autogestionárias exige-se um enfoque adicional dos trabalhadores: além de cumprir as tarefas 

do seu cargo, devem também gerenciar os problemas gerais e o todo o conjunto da empresa. 

O maior inimigo da autogestão é o desinteresse de seus sócios. Geralmente os sócios preferem 

passar o poder às direções para que elas decidam em seu lugar. Assim, “a prática 

autogestionária pode ser corroída pela lei do menor esforço. E, o perigo de degeneração da 

prática autogestionária pode vir também da insuficiente formação democrática dos sócios”. 

(SINGER, 2002, p.18-21) 
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3.3.4. Trabalho cooperativado  

 

Como foi dito acima, as primeiras cooperativas surgiram por volta de 1826, na 

Inglaterra, como reação à pauperização provocada pela conversão maciça de camponeses e 

pequenos produtores em trabalhadores das fábricas pioneiras do capitalismo industrial. 

Em 1844 foram fundadas as cooperativas de Rochdale que tinham como objetivo 

inicial uma oposição à miséria causada pelos baixos salários e pelas condições de trabalho 

desumanas, através da procura coletiva de bens de consumo que fossem baratos e de boa 

qualidade para vender aos trabalhadores. 

Os princípios de Rochdale continuam sendo válidos para todo o movimento 

cooperativo. São eles: 1. O vínculo aberto e voluntário, pois, as cooperativas estão sempre 

abertas a novos membros. 2. O controle democrático por parte dos membros. 3. As decisões 

fundamentais são tomadas pelos cooperados de acordo com o princípio “um membro, um 

voto”, ou seja, independentemente das contribuições de capital feitas por cada membro ou a 

sua função na cooperativa. 4. A participação econômica dos membros; tanto como prioritários 

solidários da cooperativa quanto como participantes eventuais nas decisões sobre a 

distribuição de proventos. 5. A autonomia e a independência em relação ao Estado e a outras 

organizações. 6. O compromisso com a educação dos membros da cooperativa para lhes 

facultar uma participação efetiva. 7. A cooperação entre cooperativas através de organizações 

locais, nacionais e mundiais. 8. A contribuição para o desenvolvimento da comunidade em 

que está localizada a cooperativa. (SANTOS e RODRIGUEZ In: SANTOS, 2002a, p.85; 

SINGER, 2002, p. 39-40)  

Em síntese, como prática econômica, o cooperativismo, e também a economia 

solidária, inspira-se nos valores de autonomia, democracia participativa, igualdade, eqüidade 

e solidariedade (SANTOS, 2002a, p. 33) 

Outra forma de classificar os princípios da economia solidária é a partir do consenso 

atual, desenvolvidos no Atlas da Economia solidária: “Neste conjunto de atividades e formas 

de organização destacam-se quatro importantes: cooperação, auto-gestão, viabilidade 

econômica e solidariedade28.” (BRASIL, 2006a, p.11) 

                                                 
28 Cooperação: Existência de interesses e objetivos comuns, união dos esforços e capacidades, propriedade 
coletiva parcial ou total de bens, partilha dos resultados e responsabilidade solidária diante das dificuldades. 
Autogestão: exercício de práticas participativas de autogestão nos processos de trabalho, nas definições 
estratégicas e cotidianas dos empreendimentos, na direção e coordenação das ações nos seus diversos graus e 
interesses. Atividade Econômica: Agregação de esforços, recursos e conhecimentos para viabilizar as 
iniciativas coletivas de produção, prestação de serviços beneficiamento, crédito, comercialização e consumo. 
Solidariedade: Preocupação permanente com a justa distribuição dos resultados e a melhoria das condições de 
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Estes são alguns dos princípios e fundamentos mais considerados das organizações da 

economia solidária, além de outros: são organizações coletivas, organizadas sob a forma de 

autogestão que realizam atividades de produção de bens e de serviços, crédito e finanças 

solidárias, trocas, comércio e consumo solidário.   

 

3.4. A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM ECONOMIA SOLIDÁRIA, NO 

BRASIL 

 

A economia solidária, no Brasil, nasce vinculada aos movimentos sociais, no Brasil, 

como alternativas ao modelo hegemônico, visando trabalho e renda para pessoas excluídas, ao 

longo da década de 1990 e início da atual. O sucesso destas das experiências (e também o 

fracasso de outras), foi gerando a articulação social e econômica, envolvendo meios 

universitários e os próprios movimentos sociais no Brasil, como foi dito acima. E nesta 

direção a demanda foi crescendo, indo “bater às portas” do Estado para que fosse efetivada 

uma Política Pública de fomento a Economia Solidária. 

Atualmente, a construção desta política no Brasil, manifesta-se principalmente na 

criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES, subordinada ao Ministério 

do Trabalho e Emprego29. Esta Secretaria vem trabalhando na perspectiva de estabelecer uma 

política, para garantir a sustentabilidade e articulação dos empreendimentos em Economia 

Solidária, em todo o Brasil, além de, articular informações de fundos solidários, acesso a 

crédito e política de comercialização, etc. Em 2006 foram realizadas Conferências Estaduais e 

a I Conferência Nacional de Economia Solidária, além de criar o Conselho Nacional de 

Economia Solidária, no sentido de consolidar a economia solidária como política pública de 

Estado. 

Não somente no Brasil, mas em outros países, há também um acúmulo de reflexões e 

experiências e políticas de economia solidária. Na Argentina, foi criado o Plano Nacional de 

Economia Social e Desenvolvimento Local que se apresenta como uma política pública para 

desenvolver organizações produtivas de economia social e solidária, centradas no trabalho, 

dando prioridade a formas associativas, e prevendo recursos de crédito, assessoria técnica, 

capacitação e outros bens públicos indispensáveis. (CORAGGIO, 2007) 

                                                                                                                                                         
vida de participantes. Comprometimento com o meio ambiente saudável e com a comunidade, com movimentos 
emancipatórios e com o bem-estar de trabalhadoras e consumidoras (BRASIL, 2006a, p.12) 
29 Em 2003 cria-se a Secretaria Nacional de Economia Solidária, dentro do Ministério de do Trabalho e 
Emprego, e começa ser construída como política pública pela Lei 10683/2003; Decreto 4764/2003.  
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 As origens da demanda de Políticas Públicas para a economia solidaria, deve-se ao 

crescimento das ONGs e interesses de muitos movimentos e entidades da sociedade civil por 

essa prática. “A economia solidária aparece na narrativa dos sujeitos sociais empenhados na 

sua difusão como estratégia de uma vida social não subjugada ao mercado” (BARBOSA, 

2006, p.109). 

Em síntese, quer se afirmar que a  

 
economia solidária, pensada enquanto ação do Estado, depende do sistema 
socioeconômico e político, cada vez mais totalizante no sentido de atrair as práticas 
sociais. Daí a necessidade de a ação do Estado tomar a economia solidária no 
contexto histórico de desigualdade para então observar o poder, a capacidade de 
produção, o acesso a mercados, o processo de compra e venda, como elemento que 
se interpõem na trajetória econômico produtiva, moldando seu desenvolvimento na 
sociedade como sujeito socioeconômico ou como mero programa de geração de 
renda comum a tantos outros.  (BARBOSA, 2006, p.127) 

 

Segundo Genauto C. de França Filho “estas políticas representam uma fase mais 

adiantada do ponto de vista de políticas de trabalho no Brasil”, pois vão além da política que 

só fazia formação e qualificação ao trabalhador. “Essa concepção de política de emprego se 

baseia num paradigma da relação assalariada”. (MEDEIROS et. al. 2006, p.129) 

 As conclusões da I Conferência Nacional de Economia Solidária apontam várias 

prioridades para a viabilização de uma Política Pública de Economia Solidária que perpassa 

pela questão da “comercialização; marco jurídico; crédito e finanças solidárias; formação, 

assistência técnica e tecnológica; comunicação divulgação; sustentabilidade ambiental; 

controle social; etc.” (BRASIL, 2006b, p. 65-76).  

 Após este debate sobre os princípios e fundamentos do que hoje se apresenta como 

economia solidária aponta-se a seguir alguns pontos para o debate dos rumos da mesma 

atualmente. 

 

3.5. PERSPECTIVAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

 Paul Singer fala que se a economia solidária for apenas considerada como resultado da 

crise do capitalismo, ela tende a desaparecer. Mas, há de ser “uma alternativa superior ao 

capitalismo para proporcionar uma vida melhor: melhor no relacionamento entre as pessoas, 

na liberdade de escolha, na autonomia, na segurança e não em poder consumir mais”. (2002, 

p.113-14) “A economia solidária foi concebida pelos ‘utópicos’ como uma nova sociedade 

que unisse a forma industrial de produção com a organização comunitária da vida social” 

(2002, p.115). 
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A questão que se coloca é como a economia solidária pode transformar de um Modo 
de Produção intersticial (g.a.) inserido no capitalismo em função dos vácuos 
deixados pelo mesmo, numa forma geral (g.a.) de organizar a economia e a 
sociedade, que supere sua divisão em classes antagônicas... o que implica que os 
empreendimentos solidários, que hoje se encontram dispersos territorialmente e 
setorialmente, cada um competindo sozinho nos mercados em que vende e nos que 
compra, teriam que se agregar num todo economicamente consistente, capaz de 
oferecer a todos os que a desejassem a oportunidade de trabalhar e viver 
cooperativamente. (SINGER, 2002, p.116) 

 

Nesta mesma direção, José L. Coraggio afirma que na Economia Solidária,   

 

são trabalhadores, fragmentados como classe, estão buscando um nome para uma 
variedade de práticas de construção de formas econômicas não capitalistas que 
intentam resolver o angustiante/estimulante problema do sustento quotidiano 
imediato, porém não só isso, senão a institucionalização de valores de solidariedade. 
(...) Supõe uma prática complexa, com aspectos político-ideológicos, tecnológicos, 
organizacionais, jurídicos, comunicativos, afetivos e uma luta constante para mantê-
la, ampliá-la e consolidá-la é insuficiente (CORAGGIO, 2008, p.8) 

 

Destaca-se a importância da economia solidária não serem apenas experiências 

isoladas ou desarticuladas do movimento social.  

 
Não é suficiente, gerar nichos de solidariedade, de eficiência social segundo critérios 
que a sociedade não internalizou e reproduz como sentido comum. É preciso ir “por” 
mais: por outra economia, por outra política, por outra sociedade, outra cultura, 
outro mundo (...). Estamos um momento de reação, experimentação, aprendizagem, 
de lenta recuperação da memória, da perspectiva histórica. (CORAGGIO, 2008, p.9) 

 

Também Aníbal Quijano diz,  

 
O que hoje se denomina economia solidária é um heterogêneo universo de práticas 
sociais que por sua demonstrada capacidade de duração e de reprodução, por sua 
crescente expansão mundial e pela magnitude das populações implicadas, constitui 
uma das expressões vitais (...) do movimento da sociedade atual, e também um 
modo de alternativas dos dominados/explorados no mais sombrio período do 
capitalismo global. Por causa disso seu caráter é historicamente ambíguo e 
politicamente contraditório (QUIJANO, 2008, p.12) 

 

Luiz Inácio Gaiger fala da tendência atual dos movimentos sociais no Brasil, de 

“voltar às bases”. Esta imersão, necessária para a renovação dos quadros intelectuais e 

formação de uma nova geração política, deveria valorizar, sobretudo as experiência populares 

que nascem da auto-organização, que defendem os direitos básicos do trabalho, que apostam 

na associação e soluções coletivas. Este é o papel da economia solidária (2008, p.18).  

Luiz Inácio Gaiger sintetiza o tamanho da economia solidária revelada pelo 

mapeamento, expressos no Atlas da Economia Solidária. 
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O desempenho [da economia solidária] depende decisivamente da integração 
positiva entre seus princípios solidários e participativos e as soluções adotadas para 
a eficiência econômica. (...) A economia solidária a que os pobres reconheçam sua 
existência como uma construção de seres relacionados entre si, onde tem limitações, 
porém, igualmente, com persistência, nas quais exercem um protagonismo auto-
referenciado. (GAIGER, 2008, p.20) 

 
 
 Antonio David Cattani apresenta três desafios importantes para a economia solidária:  

 
(1º) Reafirmar a importância fundamental do trabalho para os indivíduos e para a 
sociedade (no sentido de trabalho libertário e não repetitivo) (...). (2º) Demarcação 
precisa entre as verdadeiras alternativas e as práticas conservadoras no chamado 
terceiro setor. (...). (3º) Colocarem-se como realizações em padrão social, ecológico, 
político e também, tecnológico. Não basta ser alternativas para os pobres e 
excluídos. Elas precisam proporcionar avanços em todos os domínios. (2003, p.12-
13) 

  

“Mas, a economia solidária se tornará alternativa superior ao capitalismo quando ela 

puder oferecer a parcelas crescentes de toda a população oportunidades concretas de auto-

sustento, usufruindo o mesmo bem estar médio que o emprego assalariado proporciona. 

(g.a.)”. (SINGER, 2002, p.121) Para atingir tal nível, resta à economia solidária um longo 

caminho a percorrer.   

 Procurou-se demonstrar acima alguns elementos históricos, a compreensão teórica 

deste vasto campo teórico do movimento socioeconômico chamado de economia solidária. A 

seguir, trata-se de perceber como os modelos de desenvolvimento o capitalista e solidário 

sustentável, acontecem numa região específica, a do Contestado, em Santa Catarina. Isto será 

desenvolvido nos próximos dois capítulos. 
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4. OS MODELOS DE DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO DO CONTESTA DO 

 

 

Para compreender os modelos de desenvolvimento em conflito fez-se a escolha de 

uma região, a do Contestado, catarinense. (Cf. Ilustrações 3 e 4). Neste capítulo procura-se 

apontar as características históricas e as atuais,  procurando traçar aspectos que identifiquem o 

modelo de desenvolvimento aí instaurado. 

 

 
Ilustração 3: Mapa da Localização da Região do Contestado em SC. 

 

O corte espacial da região para este trabalho baseia-se nos seguintes critérios: primeiro 

e mais significativo, é que este foi o espaço onde aconteceram as principais batalhas no 

período da guerra do Contestado30. Há, então, uma identificação econômica, social e cultural 

que torna esta conhecida como região do Contestado. A própria organização política do 

Estado, nas suas diversas instâncias, trabalha com esta identificação em muitos casos. E, 

segundo critério, refere-se ao fato de que os Mini-Projetos Alternativos - MPAs31 e o Centro 

                                                 
30 A exceção é o município de Irani, onde ocorreu a primeira batalha, situa-se um pouco mais afastado da região 
pesquisada, não foi palco de outras batalhas e nem de redutos dos caboclos, no auge da Guerra. 
31 MPA’s foi um programa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - Regional Sul IV (abrangia o estado 
de Santa Catarina), em convênio com a Misereor (entidade social da Igreja Católica na Alemanha).  E, desde 
2006, este programa de apoio passa a ser gerido pela Cáritas Brasileira Regional Santa Catarina. Este programa 
surge no final da década de 1980, a partir de uma interação com os movimentos sociais e objetivando apoiar 
práticas transformadoras e contribuir na superação da exclusão social. Para efeitos práticos vamos denominar 
simplesmente MPAs, como ficou conhecido este programa, e não CNBB Regional Sul IV ou Cáritas Brasileira 
suas entidades gestoras do programa.  
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de Apoio e Assessoria ao Pequeno Agricultor - CEPAGRI32, formas de apoio à economia 

solidária na região, estarem circunscritos dentro dos limites territoriais da Diocese de 

Caçador, e por ela coordenados. (Cf. Ilustração 4) 

 

 
Ilustração 4: Mapa dos Municípios da Região do Contestado inseridos na pesquisa 

 

De acordo com a delimitação33 do MDA, por exemplo, a região é dividida em dois 

territórios: 1) o Planalto Norte: Bela Vista do Toldo, Campo Alegre*, Canoinhas, Irineópolis, 

Itaiópolis*, Mafra*, Matos Costa, Monte Castelo, Major Vieira, Papanduva, Porto União, Rio 

Negrinho*, São Bento do Sul* e Três Barras. 2) o Alto Vale do Rio do Peixe: Arroio Trinta, 

Caçador, Calmon, Fraiburgo, Iomerê, Lebon Régis, Macieira, Pinheiro Preto, Rio das Antas, 

Salto Veloso, Tangará*, Timbó Grande e Videira. Somente Treze Tílias pertence ao território 

Meio-Oeste Contestado e Santa Cecília ao Planalto Catarinense que também se inclui na 

pesquisa de outros territórios. (Cf. Ilustração 5) 

 

                                                 
32 Criado no ano de 1987, pela Diocese de Caçador com o objetivo de apoiar e fortalecer a luta sindical e a 
permanência dos agricultores no meio rural, inicialmente com curso de formação sindical, em oito etapas. Aos 
poucos, foi assumindo um caráter de assessoria técnica e organizacional aos pequenos agricultores. A partir disto 
surgem experiências associativas na linha da agroecologia. O CEPAGRI continua existindo como pessoa 
jurídica, mas suas atividades foram encerradas em 2006, até nova re-estruturação. 
33 Os municípios sinalizados com asterisco (*) não pertencem à região pesquisada. 
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Ilustração 5: Mapa da Divisão da Região do Contestado segundo o MDA. 

 

A região do contestado compreende majoritariamente, duas associações de 

municípios: 1) AMARP: Arroio Trinta, Caçador, Calmon, Curitibanos*, Fraiburgo, Frei 

Rogério*, Ibiam*, Iomerê, Lebon Régis, Macieira, Matos Costa, Pinheiro Preto, Ponte Alta*, 

Rio das Antas, Salto Veloso, Santa Cecília, São Cristóvão do Sul*, Timbó Grande e Videira; 

e 2) a AMPLANORTE: Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis*, Mafra*, 

Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Três Barras. A única exceção neste 

caso é Treze Tílias que pertence a AMMOC.  (Cf. Ilustração 6) 

 

 
Ilustração 6: Mapa da Divisão da Região do Contestado pelas Associações de Municípios. 
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Na divisão político-administrativa do governo estadual a região compreende as 

seguintes Secretarias Regionais e Microbacias: SDR de Videira: Salto Veloso, Arroio Trinta, 

Iomerê, Pinheiro Preto, Tangará*, Videira e Fraiburgo; SDR Caçador: Macieira, Caçador, Rio 

das Antas, Lebon Régis, Timbó Grande, Calmon e Matos Costa; SDR Canoinhas: Porto 

União, Irineópolis, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Três Barras e Major Vieira; SDR Mafra: 

Monte Castelo, Papanduva, Itaiópolis*, Mafra*, Rio Negrinho*, São Bento* e Campo 

Alegre*. As exceções desta forma são: Treze Tílias na SDR de Joaçaba e Santa Cecília na 

SDR Curitibanos. (Cf. Ilustração 7) 

 

 
Ilustração 7: Mapa da Divisão da Região pelas SDRs do governo estadual e projeto Microbacias da EPAGRI/SC 

 

Enfim, mesmo com algumas exceções, percebe-se uma delimitação similar em todas 

elas, em duas sub-regiões: o Alto Vale do Rio do Peixe e o Planalto Norte. Estas formam a 

região do Contestado como identidade política e cultural deixada pelos anos subseqüentes à 

Guerra. Segundo Nilson Thomé, a expressão “Região do Contestado foi usada pela primeira 

vez em 1974 quando da criação do ‘Museu Histórico e Antropológico da Região do 

Contestado’ (g.a.). (apud VALENTINI, 1998, p.18). Evidentemente, esta é uma região que 

apresenta especificidades diferenciadas das demais regiões de Santa Catarina em muitos 

aspectos.  

O ponto de partida é a Guerra do Contestado, no período de 1912 a 1916, pois ela 

identifica a sociedade, a cultura e economia regional. Apesar de partir-se deste fato histórico 
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originário da identidade não significa que olvida-se as fases anteriores, ou seja, as origens do 

povoamento na região, inclusive com forte presença indígena nestes primórdios. Depois as 

frentes de ocupação, a formação da sociedade pastoril e a extração da erva mate. 

(VALENTINI, 1998, p.27-38; QUEIROZ, 1977, p. 17-48). A região, conhecida outrora 

também por zona das matas, pela riqueza das florestas, principalmente, pinheirais, onde, 

 
para os primitivos habitantes da região e também para os sertanejos, que 
posteriormente habitaram estas terras, a floresta representava a sobrevivência. Já 
para os colonizadores vindos mais tarde era necessário eliminá-la para cultivar o 
solo com outras variedades. Para as empresas estrangeiras, as florestas nativas não 
passaram despercebidas como objeto de cobiça e, em poucos anos, ou seja, no início 
deste século, áreas enormes com suas madeiras de lei foram devastadas. 
(VALENTINI, 1998, p. 20) 

 

Este trabalho parte, então do episódio da Guerra propriamente dita, que deu o nome a 

região. Esta aconteceu, acima de tudo, porque os excluídos dos benefícios dos projetos de 

desenvolvimento, reagiram e propuseram sua forma de trabalhar e de viver na região como 

legítimas.  Percebe-se nestas experiências já a presença de formas alternativas de 

desenvolvimento ou de resistência aos projetos de desenvolvimento impostos, mesmo que 

estas sejam consideradas inconsistentes ou frágeis. É interessante observar nos dias atuais o 

que estas experiências servem de inspiração coletiva para os projetos de economia solidária e 

o desenvolvimento regional solidário sustentável.  

 

4.1. O INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA NA REGIÃO E A GUERRA 

DO CONTESTADO 

 

São inúmeras obras que tratam da história e das características da região do 

Contestado, envolvendo os aspectos bélicos, a disputa dos limites estatais, o messianismo, as 

lutas políticas, a formação cultural e socioeconômica, etc. A perspectiva aqui, não é analisar a 

Guerra do Contestado, mas as razões e as conseqüências deste conflito para compreender o 

que identifica o desenvolvimento regional no Contestado. 

As obras de Maurício Vinhas de Queiroz (1977) e Douglas T. Monteiro (1974) podem 

ser consideradas dois clássicos para uma abordagem histórica mais aprofundada da Guerra do 

Contestado, há também os mais recentes estudiosos como Marli Auras, Delmir Valentini, 

Nilson Thomé, entre outros. Todos apontam características socioeconômicas e culturais da 

região e de seus habitantes, em períodos anteriores e posteriores à guerra. Também discutem a 

ação governamental, o jogo de interesses da classe dominante, o coronelismo, etc. Estes 
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autores abordam as implicâncias ainda presentes nos processos econômicos, sociais e 

políticos que originaram historicamente o atual modelo de desenvolvimento. Assim pode-se 

perceber como aconteceu o desenvolvimento nesta região desde o início do século XX até o 

início do século atual. 

A guerra é conhecida por Contestado porque na mesma época havia uma disputa de 

limites territoriais entre Brasil e Argentina e depois entre o governo do estado do Paraná e de 

Santa Catarina: a questão de limites34, por isso atribui-se o nome Contestado. Mas, segundo 

Douglas Teixeira Monteiro, 

 

esse aspecto político da crise vincula-se a penetração de empresas capitalistas 
modernas dedicadas à exploração madeireira, a negócios de terras, à extração da 
erva mate e a construção de uma ferrovia. Essas transformações favorecerem a 
expansão do regime de trabalho assalariado. [Nessa época] a escola era 
praticamente ausente (...), inexistência de sindicatos e partidos políticos 
organizados, (...) o Estado fazia sentir sua presença de modo negativo... e era 
instrumento de interesses econômicos que invadiam a área e das oligarquias a ele 
associadas. (1974, p.13). 

 

Assim, as verdadeiras causas da Guerra não estão nas disputas político-administrativos 

para a definição dos limites territoriais. Estes não são os motivos principais da Guerra. É 

praticamente um consenso entre os historiadores e estudiosos que a Guerra teve como 

principal causa a expulsão dos caboclos de suas terras. Esta expulsão se deu como uma das 

principais conseqüências das atividades econômicas promovidas pela grande empresa 

estrangeira, ligadas à extração madeireira e a construção da ferrovia, com apoio do Estado 

brasileiro. Também se juntaram ao lado dos caboclos, os ex-operários da construção da 

estrada de ferro e os dispensados ou fugitivos das serrarias existentes. Com apoio e aprovação 

do Estado, as empresas se instalaram e se apropriaram das terras e das riquezas naturais. 

Politicamente, na região imperava práticas sociais e políticas conhecidas como 

“mandonismo”, “coronelismo”, voto de “cabresto”. O “sistema de compadrio” foi permeando 

as relações de dominação de classe e a cultura política da época. São relações sociais pré-

                                                 
34 A primeira foi a Questão de Palmas e “surgiu em 1881. A divisa internacional passava pelos Rios Peperi-
Guaçu e Santo Antônio, porém alegavam os argentinos que os referidos rios deveriam ser o Chapecó e o 
Jangada. A questão foi solucionada em 1895, com o arbitramento do presidente norte-americano Grover 
Cleveland, concedendo ganho de causa ao Brasil.” (VALENTINI, 1998, p.41) Fazia parte de um projeto 
geopolítico da Argentina e do Brasil, em que ambos reivindicavam territórios, onde hoje se situa o oeste 
catarinense e sudoeste paranaense, para ‘impor um projeto de hegemonia sobre o cone sul da América’ 
(HEINSFELD Apud GOULARTI FILHO, 2007, p. 77). A segunda disputa territorial foi resolvida somente em 
1916, após Guerra, pelo “Acordo de Limites” dando ganho de causa a Santa Catarina. “O governo paranaense 
reivindicava todo o território oeste catarinense alegando que essas terras já faziam parte de seu território quando 
a província tinha sido desmembrada de São Paulo” desde 1853. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 77 e 
VALENTINI, 1998, p.18) 
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capitalistas, em parte contribuíram na resistência à “invasão estrangeira”, mas por outra, 

serviram-lhe de base. (MONTEIRO, 1974, p.19-86); VALENTINI, 1998, p.57-58; TOMAZI, 

2006)35 

 
O movimento popular do Contestado abrangeu não menos de 1/3 do território 
catarinense e boa parte do sul/sudoeste paranaense. Cerca de metade da população 
da região, que na época era de aproximadamente 50 mil pessoas, foi diretamente 
envolvida, sendo que, dentre esses, os mortos podem ter chegado a 10 mil. Para isso, 
além dos civis locais (os vaqueanos ou ruralistas da época), aproximadamente 80% 
das forças dos estados envolvidos e do exército nacional foi usado (TOMAZI, 2005, 
p.111) 

 

Segundo Delmir Valentini, a origem do conflito se deu também por outros motivos, 

além destes. Devido à extração da erva-mate ser uma atividade econômica exportadora foram 

feitas outras ferrovias36. Pois, “interessava ao governo promover a ocupação das terras 

devolutas e também seria uma forma de garantir a posse [para os fazendeiros]” (1998, p.43). 

O governo projetou a construção da estrada de ferro e a área foi vistoriada com auxílio dos 

fazendeiros da região, em anos anteriores.  

 
Com a cogitação da construção da Ferrovia e a eminente futura valorização das terras 
circunvizinhas, despertou-se o interesse dos fazendeiros em adquirir terras devolutas 
ainda existentes na região. Com a proclamação da República e a passagem das terras 
devolutas da União para os Estados, as facilidades aumentaram, principalmente por 
causa dos interesses dos governos estaduais [controlado por oligarquias de fazendeiros 
e coronéis locais] que pretendiam firmar domínio administrativo sobre o Contestado. 
(VALENTINI, 1998, p.45).  

 

Na época a empresa Brazil Railway Company adquiriu o controle acionário da 

Companhia Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande. Esta poderosa companhia norte-

americana, além de controlar ferrovias, controlava também portos, indústrias, empresas 

pecuárias, madeireiras e de colonização. Após a construção da ferrovia, a empresa investiu 

pesado na região. (VALENTINI, 1998, p.43-49; DOUGLAS MONTEIRO, 1974, p. 30) 

                                                 
35 Diversos fatores contribuíram para o desfecho da guerra: a disputa por território, o problema das terras com as 
questões relacionadas à desapropriação e à exploração feita pelas empresas de colonização, o da regularização, o 
das terras concedidas pelo governo à Construtora da Estrada de Ferro sem indenizar os antigos moradores da 
área. Soma-se a isso o problema dos quase 10 mil homens que ficaram desempregados depois de concluída a 
estrada, sem direitos e sem poderem retornar aos seus locais de origem. E, vale lembrar ainda, o acúmulo 
histórico de violência contra os indígenas, a exploração dos peões das fazendas, feita pelos fazendeiros; a falta de 
estradas e o coronelismo, entre outros. (TOMAZI, 2006, p.111) 
36 A primeira ferrovia foi a que ligava S. Francisco a Porto União cortando todo o planalto norte catarinense 
“Para escoar a produção de erva-mate do planalto norte de SC e do sudoeste do PR e para promover a 
colonização da região” (THOMÉ apud GOULARTI FILHO, 2007, p.75).  
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Segundo Delmir Valentini “no final da construção encontravam-se na região, 

aproximadamente 8.000 trabalhadores. Com o término do serviço estes não foram levados de 

volta conforme prometido e ficaram na região às margens da ferrovia” (1998, p.46) 

 
No entremeio desses dois acordos [Questão de Palmas e Acordo de Limites] ocorreu 
a Guerra do Contestado (1912-1916) um conflito entre o exército e os fazendeiros 
locais contra caboclos despossuídos. Com a colonização e construção da ferrovia, 
muitos caboclos foram expulsos de suas terras para dar espaços às novas frentes 
pioneiras de colonização capitalista [...] Os caboclos criaram uma irmandade 
permeada por idéias religiosas e sociais na busca de terras que haviam perdido (...) 
que passaram a desestabilizar os objetivos capitalistas da colonização (GOULARTI 
FILHO, 2007, p.77-78) 

 

A Brazil Railway criou a Southern Brazil Lumber and Colonization Company como 

objetivo de colonizar as terras laterais da ferrovia além de outras áreas37. Os fazendeiros 

cediam os pinheiros e outras madeiras de lei, por contratos. Além das terras adquiridas, a 

empresa contava com uma concessão feita pelo governo brasileiro de uma grande área 

localizada nas margens da ferrovia (15 km de cada lado). Embora existissem áreas 

consideradas devolutas, existiam moradores estabelecidos de longa data. Nestes casos, os 

camponeses que não haviam formalizado a posse, eram desalojados sumariamente, isto 

constituía a maioria dos mais empobrecidos. Expulsos os brasileiros, abriam-se espaços para a 

empresa estrangeira explorar a madeira e colonizar as terras. “Em 40 anos de atividades da 

Lumber, desapareceram, aproximadamente, quinze milhões de araucárias das florestas 

brasileiras” (VALENTINI, 1998, p.47 e QUEIRÓS, 1977) 

 

Além do eixo da Ferrovia São Paulo – Rio Grande, a Brazil Railway Co. ganhou a 
concorrência para construir o ramal União da Vitória (hoje PR) – São Francisco (SC). 
Em torno deste ramal, aconteceram as maiores chacinas e violências durante os anos 
1913 e 1916. (CPT-SC, 1987). 

 

Isto demonstra que profundas mudanças estavam acontecendo na região. É o 

capitalismo que chega e avança, mostrando a sua barbárie e violência. Desenvolvimento, 

progresso, colonização, etc., eram termos desconhecidos para o vocabulário dos sertanejos 

que aí viviam.  

 
As frentes pioneiras, o extrativismo vegetal e a construção da EFSPRG no oeste, meio 
oeste e planalto-norte do estado [incluindo assim a região], resumem-se num só 

                                                 
37 O trecho catarinense que ligava Porto União ao Rio Uruguai numa extensão de 313 km foi inaugurado em 
1910 e ficou sob a responsabilidade da Brazil Ralway Company. Entre as companhias colonizadoras a maior era 
a Brazil Development & Colonization Company que recebeu 569.057 ha., e que fazia parte do truste norte-
americano de Percival Farquhar, que também era proprietário da ferrovia e da serraria Southern Brazil Lumber & 
Colonization Company (GOULARTI FILHO, 2007, p.77) 
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elemento que explica a introdução de relações capitalistas de produção na região. [...] 
A ocupação das terras no oeste e meio-oeste catarinense fazia parte da estratégia do 
governo federal para demarcá-las após a Questão de Palmas. (HEINSFELD apud 
GOULARTI FILHO, 2007, p.76) 

 

Os espaços vazios que o governo queria ocupar não estavam tão vazios assim. “Foi 

preciso torná-los vazios antes de implementar a nova ordem emergente” (VALENTINI, 1998, 

p.48) 

Tudo isso gerou a indignação destes caboclos38, camponeses e empobrecidos, vindo a 

eclodir em revoltas e na organização dos redutos ou “cidades santas”. Esta indignação está 

retratada numa “carta manchada de sangue encontrada no bolso de um sertanejo morto em 

janeiro de 1915: ‘Nóis não tem direito a terra, tudo é para as gentes da Oropa’” 

(VALENTINI, 1998, p.49) 

Socialmente, as relações de classe eram permeadas pela dominação e subordinação, 

que também contribuíram para que o conflito, que existia viesse a tomar proporções bélicas. 

 

Criou-se na região uma relação distante entre fazendeiro e caboclo, de mandonismo 
[e o compadrio]. Essa distância era aproximada pelo sacramento do Batismo que 
trazia para o caboclo pobre a possibilidade de se tornar compadre de um rico 
fazendeiro... que poderia receber em troca, proteção e ajuda, pois numa terra uns 
tinham tudo e a maioria nada, tornar-se compadre ou amigo de um chefe político 
local, pareci-lhes a oportunidade de granjear respeito entre a vizinhança e assegurar 
sobrevivência, dando, muitas vezes, em troca, a sua liberdade de escolha. (SERPA 
apud GOULARTI FILHO, 2007, p.113) 

 

Por outro lado, os caboclos desenvolveram formas e princípios coletivos na produção 

para sua sobrevivência. Uma dessas formas coletivas desenvolvidas pelos caboclos era “o 

ajutório aqui se denomina pixurum: vinte ou trinta homens, animados pelo espírito de 

cooperar, entre ditos chistosos e cantorias deitam abaixo num só dia, alegremente, coisa como 

dois alqueires de mata” (SCHIOCHET, 1993 p.68-69; QUEIROZ, 1977, p.37) 

 Posteriormente,  
 

Quando a Companhia iniciou o processo de colonização às margens da ferrovia 
tratou de expulsar seus ex-trabalhadores, que já haviam construído ali pequenos 
ranchos. Muitos se juntaram aos caboclos, sem terra e sem proteção, formaram a 
irmandade cabocla que enfrentou os latifundiários e a Lumber durante a Guerra do 
Contestado. Os combatentes da Guerra do Contestado que sobreviveu juntaram-se 
aos caboclos que trabalhavam na madeira, aos ervateiros e balseiros. (GOULARTI 
FILHO, 2007, p.119) 

 

                                                 
38 O caboclo, em geral, é resultado da miscigenação do branco com o índio. No planalto serrano ele é resultado 
da miscigenação dos índios guaranis e Kaigangs com brancos e mamelucos provenientes de São Vicente e São 
Paulo na época das Entradas e Bandeiras (GOULARTI FILHO, 2007, p.112) 
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Assim estas formas coletivas representavam uma resistência aos poderes dominantes 

da época. Porém outras formas foram desenvolvidas quando organizaram-se nos “redutos” ou 

“cidades santas”, cuja marca principal era a “irmandade”. 

 
Na fase inicial do movimento, os piquetes [grupos de homens] visitavam os 
arredores e a vizinhança era convidada a entrar para a irmandade. A maior parte dos 
alimentos eram doações de famílias que se mudavam para os redutos e que levavam 
seus bens para serem divididos [...] A fartura e o entusiasmo religioso animavam e 
garantia a fraternidade. Com certeza muitos alcançavam uma vida melhor do que 
aquela que levavam nos seus ranchos isolados. (VALENTINI, 1998, p.97 e 99).    

 

Nos redutos a ideia é que todos pudessem ganhar o alimento e repartir, principalmente 

com os velhos, as crianças.  Esta experiência de solidariedade e partilha, mas, também de luta, 

tornaram-se um dos traços culturais da resistência ao mundo da ganância39. “Antes da 

constituição da Santa Irmandade, na vida sertaneja comum [g.a] a festa religiosa ocupava um 

lugar de destaque... Instituídas as vilas santas [g.a.], esses momentos, que eram de exceção, 

passaram a ser a regra” (MONTEIRO, 1974, p.169). 

A prática nestas comunidades-redutos estava intimamente ligada à defesa e 

manutenção da vida, a partilha, a solidariedade40.  “No plano organizatório, a afirmação de 

novos critérios de hierarquização entre indivíduos, o igualitarismo e a fraternidade eram os 

balizantes fundamentais” (MONTEIRO, 1974, p. 129) 

 Esta era a prática e o ideal da “cidade santa” nos redutos: “No reduto, os que tinham, 

tinham de auxiliar os que não tinham. Os que não queriam eram presos e o que eles tinham 

era repartido. Tudo era irmão. O que um tinha, tinha que repartir – depoimento do antigo 

jagunço Zacarias M. Gonçalves” (QUEIRÓS, 1977, p.5) 

Outra organização, já durante a Guerra do Contestado, embora não econômica, mas de 

defesa, era o exército popular chamado de “Doze Pares de França”. Passaram a ser 24 

sertanejos, escolhidos entre os mais ágeis no manejo do facão, e mais um tamboreiro que 

rufava seu instrumento, para excitar seus combatentes (VALENTINI, 1998, p.101). 

  

O sonho da convivência fraterna, com o passar do tempo, transformar-se-ia em 
pesadelo. Os ataques das forças oficiais espalhariam o constante medo e a morte nos 

                                                 
39 Segundo Demerval Peixoto (1920), citado por Douglas Monteiro, “nas vilas santas [g.a.] ‘a fortuna pouco 
importava’. ‘Havia mesmo entre os sertanejos... a convicção de que não deviam possuir bens, nem dinheiro, nem 
terras’” (1974, p. 129) 
40 “No Contestado, para além da busca de satisfação das necessidades materiais, como a alimentação e a defesa 
da terra e das propriedades, os caboclos e as caboclas defendiam tradições e valores culturais, éticos e espirituais. 
Mais do que bens materiais, eles buscavam reconhecimento; mais do que um plano de ação com estratégias e 
táticas, elevavam preces, súplicas e gritos aos santos, e se deixavam conduzir pelo coração e pela intuição”. 
(TOMAZI, 2006, p. 113) 
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redutos que eram destruídos e queimados, após serem tomados [...] O aumento do 
número de pessoas nos redutos escasseava os alimentos, seguiam-se a fome, a 
miséria, as doenças. (VALENTINI, 1998, p.102).  

 

A este sonho chamavam-no de “Monarquia”, mas não como retorno ao regime político 

anterior a 1889, mas sim como o “tempo melhor, ou uma coisa do céu a lei de Deus” 

(MONTEIRO, 1974, p. 109). Portanto, o desejo desta “nova sociedade’ exerce o papel da 

utopia, do ponto vista sociológico. 

 

No seu primeiro estágio, que culminou na Guerra, o movimento do Contestado foi 
aniquilado e com o uso das mais sofisticadas tecnologias de guerra da época. Porém, 
ele não foi totalmente destruído, passado por um processo de ressignificação. Ele 
continua presente na cultura popular, na religiosidade, nas lutas e esperanças dos 
seus descendentes. Há, porém, uma ambigüidade no imaginário atual. Alguns 
descendentes do Contestado revelam o orgulho pelo fato de seus pais terem 
participado do mesmo; mas a maioria lembra-se dele apenas nos seus aspectos de 
brutalidade e violência. Logo, se outrora essa utopia de um mundo sem violência 
contemplava a guerra como mediação desse porvir, ao que foi possível constatar na 
atualidade há outros caminhos considerados mais significativos nessa direção. Se 
outrora a mística se fez guerreira, hoje ela volta-se mais para a busca de alternativas 
possíveis. (TOMAZI, 2006, p. 118) 

 

O papel do Estado aparece claramente, usando de coerção para defender o capital 

estrangeiro, os latifundiários e coronéis da região. Segundo Almir J. Ramos, 

 

o Exército foi convocado. Vieram oito mil soldados que travaram sangrentas 
batalhas contra os moradores, os chamados jagunços, que estavam organizados nas 
cidades santas, entre elas Taquaruçú, Caraguatá e Santa Maria, sob inspiração do 
Monge José Maria. Dessa guerra não saíram vencedores, mas somente vencidos, 
pois o Exército foi dizimado e os caboclos que não morreram se dispersaram pela 
região. (2000, p.17) 

 
Após o término do conflito houve uma dispersão e um sentimento de frustração e 

vazio de perspectivas quanto aos habitantes da região. Um fenômeno chamado “limpeza da 

área” com apoio de colonizadoras. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 117; TOMAZI, 2006, p. 

113). As experiências coletivas foram profundamente atingidas, com a entrada do capital 

estrangeiro e as formas européias trazidas pelos imigrantes. Segundo Renk,  

 

a pequena lavoura cabocla, que produzia alimentos para a subsistência e criava 
animais domésticos era tolerada pelos fazendeiros... Com a chegada das companhias 
colonizadoras, vai ocorrendo uma mudança no modo de vida das famílias caboclas, 
e os colonos [descendentes de europeus, trabalham no regime de pequena 
propriedade e agricultura familiar] passaram a ocupar as terras que até então 
pertenciam aos caboclos. ‘De modo geral, os italianos entenderam como legítima a 
ação da companhia na retirada dos intrusos nela estabelecidos’(apud GOULARTI 
FILHO, 2007, p.117; e cf. QUEIROZ, 1977, p.35-37) 
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Portanto, os principais fatores que uniram os caboclos no movimento do Contestado 

estão ligados à luta pelo direito à terra e à manutenção das formas de vida baseadas em 

princípios subjetivos e coletivos (religiosos e éticos: igualdade, justiça...) como elo de 

integração e de desenvolvimento. A guerra expressa, o conflito de projetos de 

desenvolvimento para esta região e uma das poucas resistências ao projeto imposto pela força 

do capitalismo no Brasil, no início do século passado. O Estado não ouviu a população local e 

não atendeu suas principais necessidades e direitos (a terra principalmente), somente atendeu 

os interesses do capital estrangeiro e da elite regional. Assim, o Estado brasileiro preferiu 

gastar com armas, exército, guerra, etc. do que distribuir um pedaço de terra a estes 

camponeses empobrecidos.  

Nos “redutos” ou “cidades santas” podemos descobrir princípios e valores válidos para 

o nosso tempo. Neles trabalhava-se em mutirão, repartia-se o que produzido na roça ou em 

“pixirum” (mutirão), todos eram convocados na hora das “formas” para ouvir as ordens de um 

“conselho” e participar nas decisões mais importantes, principalmente na participação das 

mulheres como Chica Pelega e Maria Rosa tiveram lideranças destacadas na organização dos 

redutos. A fome e a pressão psicológica e real da guerra, a provisoriedade e a necessidade de 

mudar os redutos fez que a organização alternativa não se firmasse por muito tempo por que o 

sonho teve de ser concretizado por este viés bélico, guerreiro, militaresco. Por exemplo, os 

mantimentos não eram conseguidos por trabalho coletivo, mas, nessa fase inicial, por coletas, 

doações e depois à força. 

 

4.2. O PERÍODO PÓS-GUERRA: A AGRICULTURA FAMILIAR E OS COLONOS 

 

No período após a Guerra, a região é ocupada por descendentes de italianos, 

poloneses, ucranianos, alemães, ou seja, descendentes de europeus. Estes compram terras de 

empresas colonizadoras, novamente sob o aval e patrocínio do Estado.  Os caboclos não 

recebem terra e passam a serem subcontratados daqueles. Isto gerou novos conflitos 

econômicos, políticos e culturais com os caboclos e seus descendentes.  

Embora se destaque um aumento de 13 vezes a produção da erva-mate, provocada 

pelo aumento das exportações entre 1915 a 192941. Isto aponta que a guerra não causou 

paralisação da região. (GOULARTI FILHO, 2007, p.83). 

                                                 
41 “Em Santa Catarina, a erva-mate se concentrava no alto vale do Rio Uruguai e planalto-norte, onde a extração 
teve início no último quartel do século XIX. [...] A produção teve sua ascensão nos anos de 1910... se estabilizou 
nos anos 1920 e 1930 e começou a declinar nas décadas seguintes... 80% da produção era exportada para Chile e 
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Com o término da Guerra do Contestado dando vitória para os colonizadores e com 
assinatura do Acordo de Limites, começou efetivamente a colonização no oeste 
catarinense, por colonos gaúchos de origem ítalos e teuto-brasileiros, que saíram do 
noroeste do RS basicamente por dois motivos: a falta de novas áreas a serem 
colonizadas e às transformações na economia fumageira em Santa Cruz, nos anos 
1940 e 1950 (GOULARTI FILHO, 2007, p.78) 

 

Passa-se a uma nova forma de desenvolvimento estruturando-se em pequenas 

propriedades ou minifúndios. Assim, a estrutura fundiária da região, a partir desses anos, 

passa a conviver com o seguinte paradoxo: por um lado, grandes latifúndios e de outro, 

minifúndios, de propriedade familiar42.  

 
Desenvolveu-se no oeste uma colonização baseada no sistema colônia-venda e na 
pequena propriedade, que era voltada para a economia de subsistência e para a 
comercialização do excedente, estimulando desde cedo a formação de um mercado 
interno, que rapidamente se integrou à economia nacional por meio da ferrovia. 
(GOULARTI FILHO, 2007, p.78) 

 

Este paradoxo foi a marca principal do desenvolvimento nesta região também nos anos 

1950 a 1970, onde se destaca a produção de trigo, milho feijão43. Estas atividades inicialmente 

de subsistência serviram de base para o desenvolvimento capitalista se transformar 

posteriormente em agronegócio. 

 
Este regime de produção, baseado na pequena propriedade permitiu uma acumulação 
lenta e pulverizada e ao mesmo tempo possibilitou o surgimento de uma diferenciação 
social, em que alguns colonos mais abastados começaram a subordinar o trabalho e a 
pequena propriedade, tornando-se grandes madeireiros ou proprietários de frigoríficos. 
(GOULARTI FILHO, 2007, p. 78) 

 

Nestes anos, uma nova configuração político-administrativa, aumentou o número de 

municípios, revelando desta forma, um crescimento de riquezas, de renda e aquecimento do 

comércio local gerados pela agricultura familiar.  

 

                                                                                                                                                         
Argentina. Também porque a Argentina acelera o cultivo e a produção da erva-mate para atender seu próprio 
mercado” (GOULARTI FILHO, 2007, p.83s) 
42 “A terra é um recurso que incorpora valor e se valoriza, portanto é fonte de acumulação capitalista. As 
fronteiras no oeste catarinense têm uma ligação direta entre o capital industrial e o capital mercantil, que 
atuavam simultaneamente e, em comum acordo, com os governos locais, no sentido de buscar a valorização do 
capital, utilizando a terra como fonte de acumulação. Portanto o objetivo não era apenas demarcar terra, mas 
também acumular capital por meio da venda da terra” (GOULARTI FILHO, 2007, p.79) 
43 “No período 1945-1962, assiste-se na economia catarinense, a uma verdadeira diversificação e ampliação da 
base produtiva. Há diversificação porque surgem novos setores como o de papel e papelão, pasta mecânica, 
cerâmico e metal mecânico, materiais elétricos e indústrias ligadas ao setor de transporte. Há uma ampliação 
porque: a) os setores carbonífero, madeireiro e têxtil ampliaram a capacidade produtiva; b) e a agricultura 
começou a se industrializar, transitando do complexo agrocomercial para o agroindustrial. É um período 
transitório para o médio e grande capital.” (GOULARTI FILHO, 2007, p.134) 
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Para demarcar as terras, foram criados municípios e vilas; para escoar a produção 
foram abertas as estradas... e para acabar com a violência, do ponto de vista dos 
colonizadores, foram exterminados os índios e subordinado os caboclos ao trabalho 
nos moldes capitalistas, ou seja, foram criadas as condições materiais e sociais para 
a reprodução capitalista. (GOULARTI FILHO, 2007, p.79) 

 

O setor madeireiro na região, mesmo depois da Guerra do Contestado prolongou nos 

anos seguintes. A extração da madeira  

 
constituía-se na época a fonte mais rápida, fácil, e disponível de acumulação 
capitalista. [...] Entre as colônias fundadas por imigrantes, as localizadas no vale do 
Rio do Peixe e Planalto-Norte, dada a abundância de recursos florestais para 
fomentar a acumulação capitalista, continuaram dedicando-se as atividades 
madeireiras... (GOULARTI FILHO, 2007, p.88s)  

 

Alcides Goularti Filho descreve as origens da indústria de papel, papelão e pasta 

mecânica em SC, inclusive na região de Caçador.  

 
Somente na região de Caçador, no ano de 1944, já havia 21 fábricas de pasta 
mecânica. São empresas fundadas por pequenos madeireiros que colonizaram o 
planalto norte e oeste. A acumulação gerada com a extração e beneficiamento da 
madeira desdobrou-se na fabricação de pasta mecânica. (2007, p.150s).  
 

 
A extração e a comercialização da madeira marcam o início das atividades industriais 

e da acumulação de capital na região porque, segundo Índio Campos, citado por Alcides 

Goularti Filho, “a maior transformação operada pelas madeireiras reside na implantação de 

relações de trabalho capitalista, com a conseqüente formação de um mercado de trabalho 

paralelo as atividades eminentemente agrícolas locais” (2007, p.90) 

 
No Planalto-Norte e vale do Rio do Peixe, tendo como Canoinhas e Caçador como 
municípios polo, a madeira é ainda a principal atividade industrial na região. [...] 
Após a Guerra as companhias colonizadoras intensificaram a colonização na região. 
... A venda de lotes no alto vale do Rio do Peixe coincidiu com ‘o interesse de 
muitos italianos, ávidos em encontrar novos pinhais para desenvolverem suas 
atividades... Até meados de 1930, metade da madeira era vendida a Lumber que por 
trem a transportava para Três Barras e, daí, a exportava (apud Thomé 1995). (...) É a 
subordinação do grande capital, comandada pela Lumber, sobre a pequena 
propriedade extrativista. No ano de 1937 havia na região 201 serrarias, que 
produziam em torno de 1,96 milhões de tábuas, o que correspondia a 48,5% da 
produção do Estado, sendo a maior parte pertencente à Lumber (GOULARTI 
FILHO, 2007, p.91-92) 

 

Com a formação dos frigoríficos nos anos de 1940 e 1950 e a subordinação ao grande 

capital do pequeno agricultor que criava suínos, altera-se as relações sociais. Inúmeros 

proprietários perdem suas propriedades e aumenta a diferenciação social dentro de um regime 

de propriedade parcelada. Surge a figura do proprietário abastado, dono dos frigoríficos, e os 
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expropriados começam formar um exército de reserva.” Segundo Espíndola, (citado por 

Alcides Goularti Filho), ‘esses ex-pequenos produtores deslocaram-se para as cidades e 

passaram a integrar uma nova classe social, que dispõe somente a força de trabalho’ (2007, 

p.119) 

 

Em resumo, os frigoríficos do oeste catarinense até meados dos anos 1940 são 
resultados da concentração e desdobramento do capital comercial e madeireiro, que 
rapidamente se integram a economia nacional. Dentro do complexo agrocomercial, a 
região começava a definir sua função na divisão nacional e territorial do 
trabalho (g.n.), como produtora e fornecedora de alimentos e derivados de suínos e 
aves. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 102-103) 

 

No final da década de 1970 e início de 1980 ocorrem novas e significativas mudanças 

nesta região com avanço e crescimento das agroindústrias44 e influências das políticas dos 

governos militares. Esta crise instiga os pequenos agricultores a abandonar o campo. Embora 

permaneçam fortemente traços do perfil agrícola da região, houve então, um grande êxodo 

rural neste período, como aconteceu em todo o país, resultado das políticas agrícolas adotadas 

pelos governos militares brasileiros e pela crise do capital externo. 

Além destas atividades poderíamos citar tantas outras. Mas, todas elas seguem a 

mesma tendência do desenvolvimento acima exposto: o de ser capitalista, de ser imposto de 

“fora” (exógeno) e o de atender uma pequena parcela da população, com apoio dos governos 

municipais. Quais as conseqüências para as condições de vida da população da região é o que 

pretende-se apontar na seção seguinte. 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO 

 

Trata-se de agora em diante, de perceber como este tipo de desenvolvimento impactou 

a mobilidade populacional e suas condições de vida. Utiliza-se de índices “convencionais” 

usados normalmente para medir o desenvolvimento de uma região, de um país, etc.45 

                                                 
44A subordinação dos pequenos criadores de suínos aos frigoríficos faz parte desse novo padrão de crescimento 
industrial emergente. Segundo Índio Campos, vemos que nessa fase ‘o grande capital subordina crescentemente 
a pequena produção, sem, no entanto, prescindir desta forma de produção’”(apud, GOULARTI FILHO, 2007, p. 
142) Alcides Goularti Filho também descreve o surgimento de vários frigoríficos até chegar ao complexo das 
quatro gigantes (Sadia, Perdigão, Chapecó e Seara). Desta forma “surgiu e se expandiu, por certo período, uma 
série de frigoríficos e moinhos que foram absorvidos pelas maiores ou simplesmente faliram” (GOULARTI 
FILHO, 2007, p.144) 
45 Evidentemente, estes índices não dão conta de medir muitos outros elementos e dimensões que fazem parte do 
desenvolvimento integral e sustentável. Em todo caso são parâmetros que podem contribuir para a reflexão deste 
tema. Mereceria uma análise mais detalhada de todos os dados estatísticos das tabelas apresentadas neste 
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A área total da região é de 12.073,70 Km², equivalente a 13,04 % da área total do 

estado. Atualmente residem na região 365.974 habitantes, segundo estimativa do IBGE, em 

2007. Isto representa 6,14% do total dos catarinenses. A densidade demográfica da região é de 

31 habitantes por Km², a metade da população estadual que é de 62 ha./km². (cf. Tabela 1) 

 
TABELA 1 Área, população e variação populacional nos 23 municípios da região do 

contestado em relação ao estado de Santa Catarina: 1970-2007. 
 

 

Área 

Km2. 

N. Habit 

1970* 

N. Habit 

2001 

N. Habit 

2007 

Variação 

2001-07 

N. Habit 

Variação 

2001-07 

% 

Variação 

1970-2007 

N. Habit 

Variação 

1970-

2007 

%  

Arroio Trinta 94 2.642 3.490 3.516 26 0,74 874 33,08 

Caçador 982 32.892 63.322 67.566 4.244 6,28 34.674 105,42 

Macieira* 260  1.900 1.760 -140 -7,95   

Canoinhas 1.145 35.458 51.631 52.677 1.046 1,99 17.219 48,56 

Bela V. Toldo* 535  5.721 5.909 188 3,18   

Fraiburgo 546 10.148 32.948 34.889 1.941 5,56 24.741 243,8 

Irineópolis 591 8.999 9.734 10.287 553 5,38 1.288 14,31 

Lebon Régis 941 9.187 11.682 11.735 53 0,04 2.548 27,73 

Major Vieira 526 7.358 6.906 7.337 431 5,87 -21 -0,29 

Matos Costa 432 5.695 3.204 2.818 -386 -1,37 -2.877 -50,52 

Calmon* 640  3.467 4.012 545 1,35   

Monte Castelo 562 7.237 8.350 8.113 -237 -2,92 876 12,1 

Papanduva 760 11.468 16.822 17.056 234 1,37 5.588 48,73 

Pinheiro Preto 66 1.901 2.729 2.912 183 6,28 1.011 53,18 

Porto União 851 22.796 31.858 32.256 398 1,23 9.460 41,5 

Rio das Antas 317 6.245 6.159 6.054 -105 -1,73 -191 3,06 

Salto Veloso 105 2.959 3.910 4.172 262 6,28 1.213 40,99 

Santa Cecília 1.145 14.717 14.802 15.311 509 3,32 594 4,04 

Timbó Grande* 597  6.501 6.979 478 6,85   

Três Barras 438 6.461 17.124 17.937 813 4,53 11.476 77,62 

Treze Tílias 185 3.591 4.840 5.641 801 14,20 2.050 57,09 

Videira 378 21.864 41.589 44.479 2.890 6,50 22.615 103,43 

Iomerê* 115  2.553 2.558 5 0,02   

Total da Região 12.211 211.618 351.242 365.974 14.732 4,23 154.356 72,94 

Estado 95.400 2.901.660 5.356.360 5.958.266 601.906 10,10 3.056.606 105,34 

% Região/estado 13,04 7,29 6,56 6,14     

Fonte: IBGE. Elaboração: Roque Ademir Favarin 
*pertenciam antes de 1990 ao município da linha acima. 

 

                                                                                                                                                         
capítulo. Os dados estatísticos nelas inseridos servem de panorama geral para compreender a situação de 
empobrecimento na região contrastando com os altos índices econômicos. 
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O PIB per capita médio dos 23 municípios da Região, em 2004, foi de R$ 12.562; 

10,41% acima da média estadual que era de R$ 11.377,00. Isto representa uma concentração 

da riqueza em determinadas regiões e classes sociais, pois ao compararmos com índices da 

renda percebemos a contradição social. Para isso, basta analisar os números do PIB per 

capita: são 14 municípios que se apresentam abaixo da média estadual neste indicador. Os 

piores casos são: Matos Costa (-62,04%), Porto União (-58,97), Lebon Régis (-54,09%) e 

Calmon (-47,16%).  No geral, nove municípios estão na lista dos 50% piores PIBs do estado, 

isto é, entre as posições de 146º a 293º do PIB total ou do PIB per capita. Porém isto não 

significa que os outros ocupam posições elevadas. (cf. Tabelas 1 e 2) 

 
TABELA 2 Posição dos Municípios da Região do Contestado no ranking estadual 

quanto ao PIB per capita – 2004. 
 

  
PIB per capita 
R$ 

 Posição no 
ranking 
estadual 

 % em relação 
ao estado 

 % em 
relação à 
região 

Treze Tílias 32.218,00 5 183,19 156,48 
Videira 22.484,00 19 97,62 78,99 
Salto Veloso 22.312,00 20 96,12 77,62 
Iomerê 19.416,00 25 70,66 54,56 
Três Barras 18.645,00 29 63,88 48,43 
Pinheiro Preto 17.691,00 36 55,50 40,84 
Rio das Antas 12.837,00 79 12,84 2,20 
Caçador 12.727,00 80 11,87 1,32 
Santa Cecília 12.540,00 85 10,22 -0,17 
Timbó Grande 12.186,00 88 7,11 -2,99 
Arroio Trinta 11.715,00 96 2,97 -6,74 
Monte Castelo 11.210,00 108 -1,47 -10,76 
Irineópolis 10.312,00 128 -9,36 -17,91 
Papanduva 9.956,00 138 -12,49 -20,74 
Fraiburgo 9.582,00 150 -15,78 -23,72 
Canoinhas 9.194,00 163 -19,19 -26,81 
Bela Vista do Toldo 8.842,00 176 -22,29 -29,61 
Major Vieira 8.230,00 193 -27,66 -34,48 
Macieira 7.444,00 221 -34,57 -40,74 
Calmon 6.011,00 263 -47,16 -52,15 
Lebon Régis 5.223,00 273 -54,09 -58,42 
Porto União 4.668,00 282 -58,97 -62,84 
Matos Costa 4.319,00 287 -62,04 -65,62 
Total da região 12.562,00 127 10,74 0,29 
Estado 11.377,00       
% Região/estado 10,41%       

Fonte: Secretaria do Planejamento do Governo do Estado – www.spg.sc.gov.br 
 

O PIB total dos 23 municípios juntos corresponde a 6,59% do PIB estadual e equivale 

ao PIB do município de Blumenau (3º lugar no estado). O contraditório é que 11 municípios 
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estão com PIB per capita abaixo da média estadual e 12 municípios acima. Treze Tílias (5ª 

PIB per capita) e Macieira (293ª PIB municipal) são dois destaques opostos em termos de 

PIB. Treze Tílias ocupa lugar de destaque no PIB per capita no estado atingindo o quinto 

lugar com a cifra de R$ 32.218,00. Já Macieira apresenta o último lugar no Estado com um 

PIB de R$ 7.444,00 (40,74% abaixo da média estadual), em 2004. Coincidência também que 

ambos estão opostos na variação populacional de 2001 a 2007 (cf. Tabela 3) 46  

 
TABELA 3 O PIB dos Municípios da Região do Contestado – 2004 

 

 Municípios 
PIB Total 

Milhões R$ 
Posição no ranking 

estadual 
Videira 1.027,48 14 
Caçador 887,94 15 
Canoinhas 484,03 26 
Fraiburgo 346,67 39 
Três Barras 333,51 41 
Santa Cecília 199,71 62 
Papanduva 170,49 74 
Treze Tílias 169,37 76 
Porto União 153,44 83 
Irineópolis 100,24 107 
Monte Castelo 92,17 119 
Salto Veloso 91,81 120 
Timbó Grande 88,86 123 
Rio das Antas 81,16 132 
Lebon Régis 63,37 160 
Major Vieira 55,07 175 
Iomerê 51,65 179 
Pinheiro Preto 51,50 180 
Bela Vista do Toldo 50,56 184 
Arroio Trinta 41,82 198 
Calmon 23,35 254 
Matos Costa 15,75 283 
Macieira 12,74 293 
Total da região 4.625,76 131 
Estado 70.207,92   
% Região/estado 6,59%   

Fonte: Secretaria do Planejamento do Governo do Estado – www.spg.sc.gov.br 

                                                 
46 A Secretaria de Estado do Planejamento, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), divulgou em dezembro de 2007 um relatório sobre o PIB de Santa Catarina. Segundo o relatório, a 
metade do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado é agregada por dez cidades catarinenses. Pela ordem, as 
cidades catarinenses que mais geram riqueza são Joinville (10,73%), Florianópolis (7,34%), Blumenau (6,47%), 
Itajaí (6,18%), Jaraguá do Sul (4,09%), Chapecó (3,39%), São José (3,06%), Criciúma (2,53%), São Francisco 
do Sul (2,26%) e Lages (2,07%). Estas dez cidades representam 3,41% dos municípios catarinenses e 
concentram 37,95% da população. Os demais 283 municípios catarinenses distribuem entre si a geração dos 
outros 50% do PIB no Estado. Eles representam 96,59% dos municípios e concentram 62,05% da população 
estadual. O PIB catarinense somou R$ 85,295 milhões na série 2002-2005 (último período apurado), ocupando a 
7ª posição entre as 27 unidades da Federação e participando com 4% do PIB nacional. (In.: 
www.belasantacatarina.com.br. Acesso em 17/04/2008) 
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Estes dados revelam um desenvolvimento regional contraditório e paradoxal, com 

diferentes formas de desigualdades, principalmente com riqueza concentrada em poucos 

municípios e altos índices de empobrecimento na maioria. Estes altos índices econômicos 

devem-se também ao desenvolvimento capitalista, principalmente do agronegócio na região 

do Contestado. A seguir descreve-se os principais setores econômicos em que baseia-se o 

desenvolvimento regional capitalista no Contestado. 

 

4.4. O DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA NA REGIÃO  

 

Nos principais setores econômicos da região do Contestado pode-se perceber como o 

desenvolvimento regional foi hegemônico o modelo capitalista. No setor da madeira, a 

produção não foi tão forte como o foi na região serrana ou de Lages, nas décadas anteriores. 

Mas as características, o processo e as relações sociais descritas por Alcides Goularti Filho 

são similares, exceto no caso da predominância da pequena propriedade no Contestado em 

relação à primeira.47  

 
Ao contrário do Alto Vale do Rio do Peixe e do Planalto Norte, na região serrana o 
reflorestamento iniciou-se somente no início dos anos 1970, com resultados 
positivos na segunda metade dos anos 1990. (...) Dos cem estabelecimentos 
industriais que havia em Caçador em 1955, 44 eram de extração e beneficiamento de 
madeira. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 238-239) 

 

Apesar da crise da madeira em 1970 na região, com o reflorestamento houve também 

diversificação industrial para outros ramos.48 Como o papel e celulose que precisa de água e 

madeira essencialmente, a produção de móveis, esquadrias e aberturas, compensados, etc. 

 
A madeira é a base, motivo que explica, em boa medida, a presença desses setores 
no planalto norte e serrano e Alto Vale do Rio do Peixe. Todas têm efeitos de 
encadeamentos de abrangência local e não estimularam a abertura e o crescimento 
de empresas na região, que passaram a atender o mercado nacional de papel e 
celulose, compensados e móveis. As que se lançaram no mercado nacional têm uma 
participação pequena. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 240) 
 

 
                                                 
47 “A região do Contestado, tendo Caçador como centro, teve um processo parecido com Lages, mas que 
resultou em desdobramentos diferenciados. Mesmo com o esgotamento da araucária no final dos anos 1950, as 
madeireiras não pararam com o corte, pois partiram para o reflorestamento do pinus ou da própria araucária. 
Empresas que atuavam no período áureo continuam até hoje cortando, beneficiando e exportando a madeira.” 
(GOULARTI FILHO, 2007, p. 240) 
48 “Em Caçador, a economia diversificou-se para a indústria plástica, que inicialmente estava voltada para a 
indústria moveleira e que em seguida passou a fabricar tubos e conexões em PVC e embalagens; para a indústria 
metalúrgica (...) a indústria calçadista (...) ou até mesmo para a indústria do vestuário.” (GOULARTI FILHO, 
2007, p. 243) 
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Segundo Alcides Goularti Filho,  

 

a produção de papel surgiu no Brasil antes dos anos 1930. [...] O salto que o setor 
deu foi na quantidade produzida, propiciado pelos investimentos feitos no final dos 
anos 1960 e início de 1970, por grandes grupos nacionais e estrangeiros. [...] Em 
1974, foi a vez da Rigesa, do Grupo Westvaco (EUA) que se instalou em Três 
Barras, que já havia adquirido em 1956, as terras da antiga serraria Lumber, a preço 
subvalorizado. Em 1974, o grupo paranaense Trombini adquiriu a Papelose 
Industrial Fraiburgo, pertencente à família Frey. (...) As incorporações extrapolam o 
universo das fábricas catarinenses e começam a ser movimento de concentração 
entre as grandes empresas. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 229 e 230)  

 

Este fenômeno da concentração industrial também acontece nos demais setores 

econômicos na região, por exemplo, nos demais setores do agronegócio: suinocultura, 

avicultura, fruticultura e fumageira. Primeiramente,  

 
percebe-se que entre as maiores empresas do setor, nenhuma pertence a empresários 
catarinenses. Essa é uma das características que diferencia o setor de papel e 
celulose dos demais. Entre as empresas de médio porte, destacam-se a Primo 
Tedesco S.A., Adami S. A. e Avelino Bragagnolo S. A. (GOULARTI FILHO, 2007, 
p. 230)  

 

As duas primeiras localizadas em Caçador. Os principais fabricantes localizados na região do 

Contestado. Este é um setor voltado para o mercado externo.  

 
As exportações catarinenses de papel para o mercado externo começaram em 1975, 
exportando apenas 15 toneladas de papéis para embalagem, representando 0,5% das 
exportações nacionais [...] em 1989 já eram 150.496 toneladas, fazendo de Santa 
Catarina o maior exportador de papéis para embalagem. (GOULARTI FILHO, 
2007, p. 232) 

 

Entre os setores industriais mais importantes de SC, o de papel e celulose é o que 

menos tem efeito de encadeamento dentro do próprio Estado. Excluído o reflorestamento, a 

compra de máquinas e equipamentos é feita basicamente no mercado externo ou em São 

Paulo. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 232 e 233)  

 
Correia Pinto, Otacílio Costa e Três Barras [grifo nosso, pois, pertence à Região do 
Contestado] são cidades monoindustriais que apresentam baixo índice populacional 
e alto nível de produção industrial setorizada. Não há perspectiva de diversificação 
econômica nessas cidades. A renda do município, principalmente os tributos, são 
oriundos basicamente da grande fábrica. Três Barras passou por mais de trinta anos 
dependendo da Lumber, e atualmente depende da Rigesa. (...) Com base no 
percentual de reflorestamento, promovido por incentivos fiscais e por recursos 
próprios feitos nos anos 1980, podemos perceber que aproximadamente 80,0% do 
reflorestamento feito, era com base em incentivos fiscais, principalmente para o 
plantio do pinus. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 233) 
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Assim, “o segmento de celulose divide-se em fibra longa, proveniente do pinus, e fibra 

curta proveniente do eucalyptus. Santa Catarina produz somente a celulose de fibra longa, 

sendo responsável por 50,0% da produção nacional” (GOULARTI FILHO, 2007, p. 231) 

Durante as décadas de 1960 e 1970, com as novas formas de acumulação capitalista, a 

agricultura se industrializou. Pela crescente industrialização e urbanização viu-se um enorme 

êxodo rural (cf. TABELA N. 01). Alcides Goularti Filho explica como se deu estas mudanças 

na agricultura brasileira. “A dinâmica passa a ser determinada pelo novo padrão de 

acumulação industrial, centrados nos complexos agroindustriais (CAIs) a partir do início dos 

anos 1970, ocorreu a integração e fusão do capital industrial, bancário e agrário.” 

(GOULARTI FILHO, 2007, p. 278). Esta integração e fusão dos setores, juntando interesses 

de acumulação de capital, utilizando de grande escala de produção e para o mercado externo, 

com novas tecnologias é o que se pode chamar de “sistema de agronegócio”. 

Este sistema de criação de suínos e aves, implantado na região, pelo fomento de 

poucas empresas agropecuárias posteriormente, foi mais um passo do avanço do 

desenvolvimento do capitalismo na região. “A noção de sistema de agronegócio surgiu em 

fins da década de 1960, quando Davis e Goldenberg49 criaram o conceito de agribusiness 

(ALTMANN, 2003, p. 45). Também contou com recursos dos governos estaduais a partir de 

196250 

 
O processo de modernização conservadora deu-se com a introdução de modernos 
elementos técnicos e financeiros, sem mexer na concentrada estrutura agrária. 
Paralelamente à modernização, caminhava a expulsão, a exclusão social, a 
proletarização e a subordinação da pequena propriedade ao grande capital. Sem a 
devida reforma agrária, a modernização, além de ser conservadora foi dolorosa 
(GOULARTI FILHO, 2007, p. 279). 

 

Na região a pequena propriedade vai se tornando um complemento do sistema 

subordinando-se ao grande capital agroindustrial.  

 
Até os anos 1960, as pequenas propriedades apenas forneciam suínos para o abate. 
Não havia uma relação de total dependência em relação aos frigoríficos, o grau de 
autonomia da pequena propriedade era maior com possibilidade de diversificação 
produtiva. Com o surgimento do sistema de fomento e de integrados aumentou o 
grau de dominação do grande capital. O sistema de integrados funciona da seguinte 
forma: a empresa faz um contrato com o agricultor e fornece leitõezinhos e 
pintinhos, dá assistência técnica e revende a ração necessária para o rápido 
crescimento dos animais, ficando a cargo do integrado entregar no período 
determinado. O agricultor engessado, obrigando-se a atender às rígidas regras 

                                                 
49 Davis, J. e Goldenberg. A concept of Agribusiness, Harvard Business School, 1967 op cit ALTMAN, 2003. 
50 “Se fôssemos fazer uma média geral simples, o setor de alimentos (complexo agroindustrial) captou 32,9% de 
todos os recursos públicos em Santa Catarina, desde 1962” (GOULARTI FILHO, 2007, p.217) 
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impostas pelo grande capital. Na verdade criou-se uma relação de ‘aprisionamento’ 
nos dizeres de Mamigonian51. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 288). 

 

Outras atividades agrícolas apesar de variações foram também se integrando ao 

sistema agronegócio na região. Um deles é a da monocultura da maçã, fortemente presente 

nos municípios do sul da região aqui considerada.  “A origem da maçã em Santa Catarina 

remonta ao início dos anos 1960, na cidade de Fraiburgo” com apoio do Estado, 

principalmente da Acaresc, com diversos incentivos. “SC é o maior produtor de maçã do país, 

representando 51,2% da produção nacional. Entre os municípios catarinenses que mais se 

destacam na produção da maçã estão Fraiburgo, com 56,2%. São Joaquim com 20,9%. Do 

total produzido no estado, apenas 3,5% é destinado ao mercado externo.” Fraiburgo foi 

responsável por 240.953 toneladas entre quatro empresas maiores, somente em 1999. 

(GOULARTI FILHO, 2007, p. 292s).  

A cultura do tomate no interior do município de Caçador e arredores emprega mão de 

obra sazonal semelhante à do setor de maçã, somente que os empregadores não são, de modo 

geral, grandes empresas, mas sim proprietários rurais. 

Outra atividade econômica é a cultura do fumo que envolve a pequena propriedade, 

num sistema similar a da integração.  Sua produção maior situa-se no Planalto Norte. 

 
O fumo forma o maior complexo agroindustrial da região sul do Estado, em que as 
grandes fumageiras multinacionais dominam, por completo, a produção local, 
funcionando no sistema de integrados, subordinando inúmeros pequenos 
agricultores, que ficam atrelados técnica e financeiramente às empresas (PAULILO 
apud GOULARTI FILHO, 2007, p. 282). 

 

Quanto à produção de leite, também envolve a agricultura familiar: “com a 

implantação de usinas de beneficiamento, vindas de outras regiões (Batavo, Fleischman 

Royal-Nabisco e Tirol) muitos pequenos produtores passaram a produzir leite no sistema de 

integrados, ou seja, os pequenos agricultores deixaram de ser dependentes e explorados pelos 

grandes frigoríficos para serem dependentes e das grandes usinas de beneficiamento de leite” 

(GOULARTI FILHO, 2007, p. 283). A empresa Tirol S.A. pertence à região do Contestado e 

nasceu em Treze Tílias. Hoje há outras empresas de menor porte, atuando na região como a 

Frimesa S. A. (Joaçaba), a Latco S. A. (Major Vieira). 

 

Em boa medida, a explicação para o sucesso dessas empresas reside no longo 
processo de modernização conservadora e nas benesses da política agrícola 
(incluindo subsídios e financiamentos), deliberados pelo Estado. (...) Em 1962, 
começa um novo período em Santa Catarina, quando o capital industrial passa a ser 

                                                 
51 Indústria. In: GAPLAN. Atlas de Santa Catarina. Florianópolis: 1986, p.105  
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o móvel da acumulação capitalista. A modernização da agricultura, com a mutação 
do complexo agrocomercial – dos moinhos e frigoríficos, que comercializavam 
produtos quase que in natura – para o complexo agroindustrial da carne, reforça e 
consolida o novo padrão de crescimento em Santa Catarina, comandado pelo Estado 
e pelas grandes e médias indústrias. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 283 e 284). 

 

O setor de carnes é expressão mais significativa do agronegócio, na região, pois com 

ele o capitalismo foi efetivado, e foi transformando definitivamente os agricultores familiares 

em “operários disfarçados”: 

 

O pequeno produtor passa a ser explorado como um trabalhador qualquer, pois o 
excedente gerado é expropriado pelo grande capital. É uma subordinação real. Na 
verdade os integrados tornaram-se operários indiretos... O fato de possuir a 
propriedade cria uma ilusão, no integrado, de ser ele o dono do próprio negócio. 
Esta mesma ilusão que o trabalhador tem de ser livre, de estar num mercado de 
trabalho livre. Ledo engano, pois ambos estão subordinados ao capital, e as relações 
de produção entre o frigorífico e os integrados estão sendo cada vez mais 
proletarizados. Não seria exagero afirmar que os avicultores e suinocultores 
integrados são um tipo de ‘operário piorado’. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 290s). 

 

Além disto, este processo também foi de concentração da produção em poucas 

empresas. 

 
Nos meados de 1970, havia em SC, cerca de 16 frigoríficos, sendo cinco de grande 
porte – Sadia, Perdigão, Seara, Chapecó e Saulle Pagnoncelli – e demais de médio e 
pequeno porte, podemos destacar:... O Fricasa (Frigorífico Canoinhas AS, em 
Canoinhas, fundado em 1962; O Unifrico (União Velosense de Frigoríficos) em 
Salto Veloso no meio oeste, fundado por um grupo de agricultores e suinocultores 
em 1963... [situados na região do Contestado] (...) Iniciou-se nos anos 1980, um 
processo de concentração em favor das cinco maiores marcas, [...] ampliando-se 
para o abate de aves. (...) Com o processo de reestruturação que o setor passou 
depois de 1994, os integrados foram prejudicados pela modernização do sistema e 
redução de suinocultores. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 284, 286 e 291). 
 

 

Segundo Pedro A. Medina Aguilar, existe uma relação entre a atividade da 

suinocultura com a migração neste período.  

 
a crise dos anos 1980, em que o Estado restringiu-se à alternativa de 
estabilização da economia, impulsionou as agroindústrias, a adoção de modelo 
aceito pelos suinocultores na década de 1970 (...) Pela nova proposta forçou-se o 
aumento da produtividade e da escala de produção, do que resultou num intenso 
processo de exclusão de suinocultores da atividade. (apud THEIS, 2006, p.81). 

 

Ocorreu um “evento migratório sem precedentes entre os anos 1980 e 1991. Setenta 

mil pessoas abandonaram o meio rural da região que a abrange região da bacia do Rio do 

Peixe. A população rural decresceu a uma taxa de 1,4% ao ano” Hoje a bacia concentra este 

aumento da urbanização, causando novos problemas ambientais. As cidades da região que são 
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entre-cortadas pelo Rio do Peixe, em sua maioria, são as que concentram mais população 

urbana como: Caçador, Rio das Antas, Videira, Tangará, Joaçaba, Herval do Oeste, 

Capinzal/Ouro e Piratuba.52 Este fenômeno aparece claramente na TABELA N. 01. 

(AGUILLAR apud THEIS, 2006, p. 72-83). 

A suinocultura é uma atividade econômica poluidora, embora não seja a única, pois 

existem outras atividades poluentes como a avicultura; a bovinocultura, a utilização de 

agrotóxicos em diversas culturas; a industrialização da madeira e metal; urbanização (falta de 

saneamento básico, crescimento desordenado, nas encostas de morros, etc.) nas margens do 

rio. (THEIS, 2006, p. 72-83; ALTMANN, 2003, p. 59) 

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de 

Santa Catarina – SDM, na bacia do Rio do Peixe, as fontes de poluição mais comuns são a 

urbana, a atividade pecuária, a lavoura, os frigoríficos e abatedouros como os seguintes tipos 

de poluição: “efluentes orgânicos e tóxicos, coliformes por dejetos de suínos, agrotóxicos e 

assoreamento de rios e efluentes orgânicos” (THEIS, 2006, p.74) 

De todas as fontes poluidoras acima citadas, a dos dejetos de suínos é a mais grave.  

Segundo o Instituto CEPA/SC  

 

no espaço rural, a degradação se dá através do uso de práticas agrícolas 
inadequadas, provocando erosão do solo, poluição dos lençóis aqüíferos, com 
pesticidas, adubos químicos e dejetos de animais, entre outros. A concentração de 
atividades da suinocultura, por exemplo, se fez acompanhar do aumento do despejo 
de dejetos no ambiente contaminando os cursos e lençóis d’água. (...) Estima-se que 
80% das águas em Santa Catarina estejam, de alguma forma, comprometidas em 
termos de qualidade. (ALTMAN, 2003, p.59).  

 

Tudo isto foi incentivado pelos governos, técnicos e principalmente pela agroindústria. 

E ainda hoje os ajustes e métodos são pagos pelo próprio produtor familiar. 

Este “sistema de integração”, desde a década de 1990, vem sofrendo alterações, em 

função da abertura de mercados, da formação de grandes blocos econômicos continentais e 

subcontinentais (privilegiando as transações intrablocos) a concorrência entre as empresas se 

acirrou. Para escapar da redução das margens de lucro, as empresas buscam vantagens 

competitivas através de inovações e da busca de nichos de mercado, forçando uma redução 

considerável no tempo de desenvolvimento de novas tecnologias e do ciclo de vida dos 

produtos ofertados. Isso exige sistemas flexíveis de produção e de gerência, de forma que 

                                                 
52 A obra de Pedro A. Medina Aguillar abrange 31 municípios pertencentes a toda a bacia hidrográfica do Rio 
do Peixe. Na região do Contestado, referida neste trabalho, estão incluídos uma parcela de 11 destes municípios 
(Norte da Bacia). Destaca-se que as tendências e características do desenvolvimento nestas regiões se revelam 
idênticas. 
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possam ordenar rapidamente sua produção e seus sistemas de marketing e distribuição em 

resposta as novas exigências. (ALTMAN, 2003, p.45-46) 

Enfim “a continuidade do processo de concentração de empresas, de ampliação da 

escala e de modernização tecnológica deverá implicar no número de produtores integrados 

[grifo nosso]” (ALTMAN, 2003, p. 46). Isto revela a tendência atual de exclusão dos 

agricultores familiares, com adoção de um sistema centralizado da produção em poucos 

produtores ou empresas intermediárias.  

 
A primeira grande mudança patrimonial ocorreu na Perdigão. Em setembro de 1994, 
a Perdigão saiu das mãos da família Brandalise para ser administrada por Fundos de 
Pensões, pelo Bradesco, pela Weg e por outras instituições [...] Com a venda da 
Perdigão, a família Brandalise deixou a cidade de Videira e parou de participar da 
vida política local. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 334). 

 

Também percebe-se o desenvolvimento regional da forma capitalista atuar na região 

em relação às indústrias que necessitam da madeira como matéria-prima, sendo a mesma de 

grande peso na economia da região. Atualmente, há um incentivo destas empresas (inclusive 

Rigesa/S.A., em Três Barras - SC, que sucedeu a antiga Lumber), com apoio dos governos 

estaduais e municipais, para a plantação de mata não-nativa de pinus e eucalipto.  E, este 

“reflorestamento” vai ocupando o “vazio” (que foi esvaziado) e gerando novos problemas 

ambientais pouco divulgados. Alguns movimentos sociais já o chamam este processo de 

“deserto verde” 53. Houve inclusive uma gestão do governo estadual catarinense que pagava 

R$ 50,00 mensais (em torno de 25% do salário mínimo na época) aos agricultores para 

plantarem pinus em suas terras. Esta madeira, após industrializada será provavelmente 

destinada a abastecer o mercado internacional, e estará beneficiando apenas quatro ou cinco 

empresas de papel e celulose hoje instaladas na região. 

Nos anos 1990 com o advento neoliberal no país, as empresas também passaram pela 

re-estruturação produtiva e patrimonial. O agronegócio na região do Contestado passa pela 

desnacionalização parcial. Segundo Alcides Goularti Filho, 

 

com a sobrevalorização cambial e a facilidade de entrada do capital externo para 
adquirir ativos nacionais, o complexo agroindustrial catarinense passou por uma re-
estruturação patrimonial em favor das multinacionais. Associado a esta 
desnacionalização assistimos nos anos 1990 a uma redução no número de 
suinocultores e uma readaptação dos avicultores... representando uma queda geral de 
38,4% na década. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 332).  

 

                                                 
53 Ver por exemplo, em www.wrm.org.uy/paises/Brasil/manifesto.html. Acesso: 10/11/2007 
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Portanto, em síntese, esta região vem se caracterizando por uma situação paradoxal, 

pela predominância mista da agricultura familiar de um lado, convivendo com grandes 

complexos agroindustriais, comandados pelo capital. Hoje as principais atividades 

econômicas desenvolvidas são as de criação de suínos e aves, cultivo de fumo, derivados de 

leite, etc. predominantemente ligadas ao sistema de integração das empresas do agronegócio 

na região ou fora dela (fumo). Há o cultivo de maçã e outras frutas na parte sul da região com 

formas de produção diferenciadas com alto índice de ocupação de mão de obra nos meses de 

janeiro a maio. Nos maiores centros urbanos há também as indústrias de transformação 

ligadas à produção de móveis, portas, janelas, plástico, alimentação, papel e celulose, 

mecânica, de modo geral estas grandes empresas produzem para exportação.  

 

4.5. A SITUAÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO NO CONTESTADO 

 

A partir do exposto acima revela-se, principalmente pelos dados estatísticos, em que 

pese suas restrições, quais as consequências do modelo de desenvolvimento regional 

capitalista: a desigualdade. 

Conforme Diagnóstico da Exclusão Social em Santa Catarina54, conhecido também 

como “Mapa da Fome”, em 2003, a renda média per capita na região era de R$ 223,21. Com 

exceção de Iomerê, Arroio Trinta, Macieira, Pinheiro Preto, Salto Veloso e Treze Tílias, os 

demais municípios com população inferior a 10 mil habitantes apresentam renda abaixo da 

média da região. (BORCHARDT, 2003 e cf. TABELA N. 08) 

Na zona rural, a renda média é de R$ 176,85, o equivalente a 20,77% abaixo da média 

total contra R$ 280,62 no espaço urbano.   Os únicos municípios onde a renda no meio urbano 

é inferior à média da região são Iomerê (-9,74%) e Salto Veloso (-21,76%). Os que 

apresentam rendas piores por habitante são Calmon (R$ 114,97), Timbó Grande (R$ 120,25) 

e Bela Vista do Toldo (R$ 123,59). Segundo estes mesmos dados, do total da população, 

48,15% estão na linha de pobreza, isto é, recebem até 2,00 U$ por dia e 21,42% na condição 

de miséria, que viviam com renda de até 1,00 dólar por dia. Calmon apresenta situação pior, 

pois 81,1% habitantes viviam com menos de 2,00 U$ dia. E, 46% abaixo de 1,00 U$. 

(BORCHARDT, 2003 e Cf. Tabelas 4 e 855) 

 

                                                 
54 Estudo realizado pelo governo do Estado de Santa Catarina, em 2003, com dados do IBGE 2000. Cf. 
BORCHARDT, 2003. 
55 Para facilitar a leitura do texto, as Tabelas N. 08 e N. 09 foram colocadas no final do capítulo. 
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TABELA 4 Mapa da Fome nos 13 municípios com índices de pobreza acima dos 50% do 

total da população - 2000 

 Pobres US$ 2,00/ dia Renda insuficiente US$1,00 dia 

 Total  Rural Urbana Total Rural Urbana 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %    

Calmon 2.812 81,1 1.719 92,8 1.093 78,5 1.617 46,6 1.024 49,3 593 42,6  

Timbó Grande 4.763 73,3 2.990 80,2 1.773 63,9 2.921 44,9 2.039 54,7 882 31,8  

Matos Costa 2.221 69,3 1.580 80,9 641 51,3 1.121 35 885 45,3 236 18,9  

Bela Vista do Toldo 3.887 67,8 3.627 70,04 250 43,9 2.026 35,4 1.966 38,2 60 10,5  

Lebon Régis 7.679 65,7 3.062 65,1 4.617 66,1 4.443 37,9 1.595 33,9 2.838 40,7  

Macieira 1.211 63,7 1.050 65,8 161 53 597 31,4 587 36,8 10 3,3  

Santa Cecília 9.286 62,7 2.319 72,8 6.967 60 3.825 25,8 834 26,2 2.991 25,7  

Monte Castelo 5.157 61,8 2.456 65 2.701 59,1 2.715 32,5 1.407 37,3 1.308 28,6  

Major Vieira 4.137 59,9 3,209 68,2 928 42,2 2.145 31,1 1.680 35,7 465 21,1  

Três Barras 9.952 58,1 1.816 62,6 8.136 57,2 5.372 31,4 948 32,7 4.424 31,1  

Papanduva 9.763 58 6.705 75,6 3.058 38,5 4.832 28,7 3.349 37,8 1.483 18,6  

Canoinhas 27.119 52,5 9.300 67,7 17.819 47 12.157 23,5 4.970 36,2 7.187 19  

Irineópolis 5.043 51,8 3.626 53,6 1.417 47,8 2.415 24,8 1.793 26,5 622 21  
Fonte: Diagnóstico da Exclusão Social em Santa Catarina (BORCHARDT, 2003). 

 

A situação de pobreza e indigência na zona rural apresentava-se com dados 

alarmantes. Destaca-se: Calmon (82,8% dos rurais na condição de pobreza); Matos Costa 

(80,9%) Timbó Grande (80,2%) Papanduva (75,6%). Do total dos habitantes do Contestado, 

48,15% estão na linha da pobreza (2U$) e 21,42% na miséria. (BORCHARDT, 2003, cf. 

Tabelas 4, 5, 7 e 8) 

A situação populacional tem uma variação negativa em alguns municípios entre 1970-

2000.  Há uma alta concentração urbana, 72% da população em 2000. Somente apenas nove 

municípios possuem população superior à urbana, entre eles destaca-se Macieira (84%) e com 

densidade 7 hab/km². Talvez a redução populacional tão alta do município de Matos Costa 

deva-se ao fato da emancipação de Calmon em 1992. Por outro lado os outros municípios 

desmembrados não provocaram redução tão drástica como em Matos Costa. Por exemplo, 

Bela Vista do Toldo desmebrou-se de Canoinhas, em 1994; Iomerê de Videira, em 1995. 

Macieira de Caçador, em 1992; e Timbó Grande de Santa Cecília, em 1989 (TABELA N. 01). 

A partir destes dados infere-se que nesta região persistem as conseqüências 

econômicas, políticas, sociais e culturais que originaram dos conflitos bélicos, da repressão 
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militar e das políticas governamentais implementadas ao longo dos anos. A conseqüência 

principal disto tudo é atual situação de empobrecimento da população regional.  

 

TABELA 5: População total, rural e urbana nos 23 municípios da Região do 

Contestado, em 2000. 

 
 Total Rural Urbana 

Municípios Nº % Nº % Nº % 

Arroio Trinta 3.490 0,99 1.393 39,91 2.097 60,09 

Bela Vista do Toldo 5.721 1,63 5.151 90,04 570 9,96 

Caçador 63.322 18,03 7.780 12,29 55.542 87,71 

Calmon 3.467 0,99 2.075 59,85 1.392 40,15 

Canoinhas 51.613 14,70 13.727 26,59 37.904 73,41 

Fraiburgo 32.948 9,38 5.325 16,16 27.623 83,84 

Iomerê 2.553 0,73 1.870 73,25 683 26,75 

Irineópolis 9.734 2,77 6.770 69,55 2.964 30,45 

Lebon Regis 11.682 3,33 4.702 40,25 6.980 59,75 

Macieira 1.900 0,54 1.596 84,00 304 16,00 

Major Vieira 6.906 1,97 4.707 68,16 2.199 31,84 

Matos Costa 3.204 0,91 1.954 60,99 1.250 39,01 

Monte Castelo 8.350 2,38 3.777 45,23 4.573 54,77 

Papanduva 16.882 4,81 8.869 52,54 7.953 47,11 

Pinheiro Preto 2.729 0,78 1.588 58,19 1.141 41,81 

Porto União 31.858 9,07 5.279 16,57 26.579 83,43 

Rio das Antas 6.129 1,74 3,903 63,68 2.226 36,32 

Salto Veloso 3.910 1,11 1.076 27,52 2.834 72,48 

Santa Cecília 14.802 4,21 3.185 21,52 11.617 78,48 

Timbó Grande 6.501 1,85 3.726 57,31 2.775 42,69 

Três Barras 17.127 4,87 2.901 16,94 14.223 83,06 

Treze Tílias 4.840 1,38 1.933 39,94 2.907 60,06 

Videira 41.589 11,84 5.802 13,95 35.787 86,05 

Total Região 351.272 100% 99.089 28,21 252.123 71,77 

Estado de SC- 2000 5.356.360 6,56  1,85  4,71 

Fonte: Diagnóstico da Exclusão Social em Santa Catarina (BORCHARDT, 2003). 

 

Atualmente, os incentivos empresariais e políticos para o monocultivo de pinus e 

eucalipto, vão ocupando este território e gerando problemas ambientais pouco conhecidos ou 

divulgados. Também o crescimento de algumas agroindústrias na região, bem como o uso de 
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agrotóxicos aumenta ainda mais os problemas com o meio ambiente. A precarização do 

trabalho como o desemprego, subemprego, o emprego sazonal e o empobrecimento geral.  

Isto demonstra um cenário de concentração de riqueza, de população em poucas 

cidades; e centralização da economia em poucas empresas.  A conseqüência do modelo de 

desenvolvimento descrito na seção anterior, incide fortemente na mobilidade populacional e 

no êxodo rural como demonstra estes índices e os números estatísticos. Pode-se também 

inferir que a região participa de um fenômeno de emigração, em Santa Catarina chamado de 

“litoralização”56. Em suma, a principal conseqüência é um desenvolvimento regional, porque 

capitalista, desigual. 

Assim sendo, desde o período da extração da erva-mate (no final do século XIX); 

depois, passando pelo período da extração madeireira; até a instalação do agronegócio, nas 

últimas décadas, as características deste modelo permanecem idênticas. Desde o início do 

século foi sendo instaurado um “modelo de desenvolvimento”, que continua permanecendo 

até hoje; um modelo excludente e expropriador da riqueza regional, como em outras regiões 

do país.   

Em síntese, a partir da forma capitalista de desenvolvimento, implantado na região, 

baseado no sistema do agronegócio e agroflorestal surgem também suas contradições: 

aumento de riqueza com empobrecimento, gerando uma desigualdade intrarregional; avanço 

do capital com destruição ambiental e das fontes de água; concentração da população em 

municípios polo e emigração. Claro está que este desenvolvimento tem o seu contraponto 

através das resistências, lutas e experiências alternativas. São destas que trata a próxima 

seção. Ligado a estas é que surgem a economia solidária e a proposta de um modelo novo de 

desenvolvimento regional a partir dos fundamentos do desenvolvimento solidário sustentável. 

 

4.6. AS “NOVAS” LUTAS NO CONTESTADO 

 

As elites regionais e estrangeiras, com significativo apoio do Estado, impuseram seus 

interesses em prejuízo da maioria dos habitantes dessa região. O desenvolvimento regional 

capitalista gerou a contradição: de um lado a riqueza concentrada e de outro um 

empobrecimento. A organização popular, principalmente os movimentos sociais urbanos 
                                                 
56 É um evento migratório que vem sendo identificado, a partir dos últimos censos demográficos: um aumento 
populacional na maioria dos municípios situados no litoral catarinense. Em 1996, 51,81% dos 4.875.244 
catarinenses, portanto, 2.525.967 pessoas viviam em 70 cidades mais próximas do litoral. Em 2005, decorridos 
10 anos, o percentual aumentou para 63,55%; são 3.728.541 catarinenses nas 70 cidades mais próximas do 
litoral. Fonte: IBGE 1996 e 2005. 
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(sindicatos, associações de moradores, movimento dos sem-teto, etc.) que surgem neste 

período são alternativas de resistências. Suas reivindicações, suas lutas, suas conquistas 

podem trazer acúmulos significativos para a transformação do modelo de desenvolvimento 

capitalista regional. Na área rural, os STRs, o MST e as associações agroecológicas são ainda 

expressões destas conquistas nos últimos anos. 

  

4.6.1. O movimento dos desapropriados de Papanduva 

 

Neste contexto de conflitos entre projetos de desenvolvimento, toma-se um caso 

específico onde demonstra-se que a luta pela terra nesta região, não acabou com o fim da 

Guerra. A questão de terras em Papanduva é um caso típico, de vários problemas sociais 

dentre tantos outros que o desenvolvimento capitalista até hoje não resolveu.  

Valmor Schiochet, em dissertação de mestrado sobre o caso, narra com detalhes, a 

partir de depoimentos dos agricultores e seus descendentes desapropriados, na década de 

1960. Descreve também como se deu o processo de desapropriação e a importância para a 

cidadania, a ação coletiva organizada destes no Movimento dos Desapropriados de 

Papanduva. 

Primeiramente, 

 
os agricultores de Papanduva, em sua maioria formavam um grupo de pequenos 
proprietários, os quais exploravam suas terras ‘in natura’ ou cultivando para a 
subsistência familiar. Utilizavam mão de obra familiar, sem auxílio de instrumentos 
modernos. Esta era, frequentemente completada pela ajuda comunitária 
(SCHIOCHET, 1993, p. 65) 

 

Segundo a Comissão Pastoral da Terra - CPT/SC, a questão começou em 1940, 

quando Getúlio Vargas incorporou à União as terras e os bens das (mais de 20) empresas da 

Farquhar. Em 1948 estas terras foram postas em concorrência pública, vendidas às empresas 

ou alienadas a particulares ou apropriadas pela União. A este patrimônio pertencia uma área 

de 2.032 hectares, situadas no município de Canoinhas, Papanduva e Três Barras. Valmor 

Schiochet assim descreve este processo: 

 

Nos anos 1940 as terras e os demais bens pertencentes à Cia Lumber Colonização 
passam a pertencer à Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio 
Nacional. Em 1952 (11 de setembro) a Superintendência transfere para o Ministério 
da Guerra os bens pertencentes à Lumber em Três Barras/SC. Bem como: armazém, 
farmácia, almoxarifado, casas e terras. Esta transferência já fazia parte do projeto de 
instalação de um campo de instrução militar na área. (1993, p. 71) 
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O Exército pretendendo instalar um campo de manobras militares requereu da União 

essas terras e sugerindo que fossem desapropriadas terras próximas pertencentes a 

proprietários rurais. Para a criação do Campo de Instrução, “dentro da lógica militar [houve] a 

necessidade de ampliação da área para satisfazer esta lógica implicou numa proposta de 

desapropriação das áreas circunvizinhas”. (SCHIOCHET, 1993, p. 72). Os agricultores 

ficaram sabendo deste processo por boatos e comentários e o exército procurou amenizar a 

indignação prometendo pagar um valor justo pela terra a ser desapropriada. 

Após levantamento e estudo, “em 1956, através do decreto nº 50.570, de dia 18 de 

dezembro, foi declarada de utilidade pública e autorizada a desapropriação de 89 

propriedades.” O total da área foi de 7.614 hectares pertencentes a 68 proprietários, em favor 

do Exército. Portanto, 21,06 % desta área o Exército recebeu como doação da Lumber e 

78,94% foi desapropriada dos agricultores. “Os valores indenizatórios colocados no decreto se 

referia aos obtidos na avaliação feita pelos militares anteriormente. É um preço já defasado” 

Portanto, a maior parte da área então foi “tomada” ilegalmente destes agricultores pelo 

Exército isto é, pelo Estado Brasileiro. Ilegalmente porque o decreto apresentava várias falhas 

materiais57. (SCHIOCHET, 1993, p. 72-73; e Cf. CPT-SC, 1987, p. 03) 

A União passou a adotar várias medidas, nos inícios da década de 1960, no sentido de 

intimidar e amenizar possíveis conflitos ou revoltas dos agricultores. Até que, “em 1963... o 

juiz emitiu um ofício na qual solicitava aos desapropriados que deixassem suas propriedades 

num prazo de 48 horas.” Alguns agricultores foram abandonando e outros foram pressionados 

a deixar a área nos anos seguintes, não puderam retirar as construções da área, e tiveram que 

sair antes mesmo de receber as indenizações. (SCHIOCHET, 1993, p. 77) 

Com o advento da ditadura, e sem apoio de autoridades locais e estaduais, os 

agricultores ficam sem possibilidade de resistência diante do poderio militar, sofrendo um 

processo de empobrecimento generalizado. Com o tempo, os militares passaram inclusive a 

explorar aquela mão-de-obra, numa sujeição mediada (inclusive por coação). A partir dos 

anos 1970, o Exército permite que fazendeiros explorem a riqueza da área, especialmente os 

ervais, indignando os desapropriados, que permaneciam possuindo a posse escritural da área. 

Isto gerou uma reação dos mesmos, inclusive ocupando algumas vezes suas antigas 

propriedades entre a década de 1970 e 1980. Porém, cada vez que isto ocorria, os militares 

eram intransigentes e utilizavam a força. (SCHIOCHET, 1993, p. 77-87) 

                                                 
57 “a) Não apresenta a localização da área desapropriada, apenas se refere a terrenos situados no Estado de Santa 
Catarina. b) Não discrimina de forma clara os limites de cada propriedade, conforme as existentes nas 
respectivas escrituras. c) Não permite a verificação do critério para o cálculo do valor indenizatório” 
(SCHIOCHET, 1993, p. 73) 
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O tempo passou e a solução não veio. Nos anos 1980, foram inúmeras tentativas de 

negociações propostas pelos colonos, algumas inclusive com os ministros militares. Os 

colonos então passaram a organizar-se como Movimento dos Desapropriados de Papanduva. 

Entram com várias ações judiciais. Fazem greves de fome e longos acampamentos, com o 

nome de João Maria, em Poço Grande, do lado do Campo de Instrução Marechal Hermes, por 

exemplo. Depois vieram para Florianópolis, em frente ao Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA, onde permaneceram por um ano, do dia 01/04/1986 a 01/04/1987. 

Apesar da corporação militar nunca respeitar a legalidade nem a propriedade que não lhes 

pertencia, em determinado momento ela reconheceu que tais terras eram extremamente férteis 

e que seriam mais úteis à nação se fossem utilizadas produtivamente. Inclusive nesse tempo o 

Exército passou a executar muitas manobras, sendo que antes executava apenas duas ou três 

vezes ao ano. (SCHIOCHET, 1993, p.91-110; CPT/SC, 1987) 

O movimento se tornou tão conhecido que em 1987, aconteceu a 2ª. Romaria da Terra-

SC, nesta mesma área e reuniu mais de 20 mil pessoas. Assim o caso tornou-se mais 

conhecido em todo o estado catarinense. 

  Hoje são mais de mil herdeiros diretos, descendentes destes 68 agricultores e 

agricultoras que aguardam esperançosos a solução e a possibilidade de trabalharem na sua 

própria terra. O MST foi solidário em 2007, fez uma ocupação no local e levantou a questão 

de que estas terras são “improdutivas” ou sub-utilizadas (pois o Exército utiliza muito poucas 

vezes para suas manobras) e arrendou-as para um fazendeiro plantar soja para o agronegócio. 

 Este caso não é um fato isolado, mas revela ainda conflitos posteriores a guerra e 

como foi também difícil o surgimento da agricultura familiar e que houve protestos e 

resistências ao modelo hegemônico: agricultura familiar dominada pelas grandes empresas 

capitalistas, e sua produção voltada majoritariamente para a exportação, atendendo os 

interesses do capital internacional. 

 

4.6.2. Reforma Agrária e luta da agricultura familiar 

 

A partir da década de 1980, o MST começa a ter uma forte atuação nesta região58. 

Destaca-se nisto os mais de 40 assentamentos da reforma agrária na região, conquistados, até 

o ano 2000, como demonstra a Tabela 6.  Estes representam uma ocupação de 1889,7 Km² e 

                                                 
58 “Em maio de 1980, surgiu o movimento dos trabalhadores rurais sem-terra de SC que fez a primeira ocupação 
na fazenda burro branco em Campo Erê, por mais de trezentas famílias. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 303). 



116 
 

15,48% da área total da região. De um modo geral, são mais de 1500 pessoas envolvidas 

nestas atividades.  

 

TABELA 6 Assentamentos de Reforma Agrária na Região do Contestado – 1985-1995 

 

Município Assentamento Área ha. Nº Famílias Ano da chegada 
Calmon Jangada 2.115 110 1985 
Calmon Putinga 4.339 220 1985 
Canoinhas São Francisco 538 25 1989 
Caçador Hermínio Gonçalves 1.561 110 1996 
Fraiburgo Contestado 353 24 1991 
Fraiburgo Faxinal I – União da Vitória 508 34 1987 
Fraiburgo Faxinal II – Vitória da Conquista 855 45 1987 
Fraiburgo Rio Mansinho 247 12 1987 
Fraiburgo Chico Mendes 487 40 1997 
Lebon Régis Córrego Segredo I 228 15 1988 
Lebon Régis Córrego Segredo II 408 26 1988 
Lebon Régis Rio Água Azul 375 26 1993 
Lebon Régis Rio dos Patos 845 49 1988 
Lebon Régis Rio Timbó 718 44 1987 
Lebon Régis Conquista dos Palmares 416 32 ∗ 
Matos Costa Nova Esperança  545 27 ∗ 
Matos Costa 13 de Outubro 699 35 1991 
Matos Costa São Roque 1.007 40 1994 
Matos Costa São João 617 35 ∗ 
Monte Castelo Rio da Serra 473 22 1988 
Timbó Grande Nova Cultura 592 37 ∗ 
Timbó Grande Perdiz grande 552 38 ∗ 
Timbó Grande Cristo Rei 419 30 1995 
TOTAL  18.897 1.076  

Fonte: Ramos, 2000, p. 64, Adaptado por Roque A. Favarin 

 

Os sindicatos de trabalhadores rurais foram instalados em fins da década de 1960 na 

maioria dos municípios da região59. Atualmente a maioria está filiada a Federação Estadual 

dos Trabalhadores Rurais de Santa Catarina – FETAESC60, pois esta entidade existe desde 

1968. Os STRs de Caçador (Macieira) e Canoinhas participam da Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura Familiar do Sul – FETRAF-SUL, filiada a Central Única dos 

Trabalhadores (In: www.fetrafsul.org.br. Acesso em 23/03/2009). As pastorais sociais e 

comunidades eclesiais de base, sob o impulso da teologia da libertação e da doutrina social da 

                                                 
59 “A organização sindical em Santa Catarina teve início em 1º de março de 1967 com a instalação de uma 
delegacia estadual da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). O objetivo era acelerar 
a implantação de Sindicatos dos Trabalhadores Rurais.” (In: www.fetaesc.org.br/fetaesc2/historico.php. Acesso 
em 24/03/2009) 
60 São filiados os STRs de Arroio Trinta, Fraiburgo, Matos Costa, Pinheiro Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, 
Treze Tílias, Videira (Iomerê), Canoinhas (Bela Vista do Toldo) Irineópolis, Major Vieira, Monte Castelo, 
Papanduva, Porto União, Timbó Grande e Três Barras. (In: www.fetaesc.org.br. Acesso em 24/03/2009) 
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Igreja Católica contribuíram também para a transformação social da região. “Em 1985, 

nasceram as três características [como compromissos de atuação da Diocese de Caçador]: 

Igreja participativa, comprometida com os problemas do povo e libertadora” (DIOCESE DE 

CAÇADOR, 2005, p. 09) Esta definição impulsionou um avanço maior no compromisso da 

Igreja que traduziu-se em várias iniciativas entre elas a continuidade das pastorais sociais 

(Pastoral da Terra, Pastoral Operária, da Saúde, etc). Depois, com a criação do CEPAGRI, em 

1987 (cf. capítulo 5); a Escola de Ética e Cidadania e o “Projeto Agroecologia”, em 2003 e 

tantas outras sempre inspiradas por estas “características”.  

 

As lutas sociais em SC [e da região do Contestado] é a mesma no Brasil é a luta pela 
moradia, terra, por salários mais justos e pela dignidade humana. Como é possível 
ver o tal ‘modelo catarinense de desenvolvimento’ apresenta uma estrutura social 
muito desigual. Ao lado da Sadia, da Chapecó, da Seara, da Aurora e da Perdigão, 
surge o MST. (GOULARTI FILHO, 2007, p. 304).  

 

 Estes movimentos acima citados contribuíram para o surgimento de experiências de 

economia solidária e agroecologia, tema que será mais aprofundado no próximo capítulo.  
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TABELA 7: População, renda per capita; abastecimento de redes de água e esgoto e luz elétrica, na Região do Contestado e posição do 
IDH em SC: 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Diagnóstico da Exclusão em Santa Catarina (BORCHARDT, 2003). Elaboração: Valmor João Umbelino 

Observações: 1- O valor da cesta básica em Florianópolis em abril de 2003 foi estimado em R$164,49, pelo Banco Central. 2- A população é do Censo Demográfico IBGE 2000. 

 POPULAÇÃO RENDA PERCAPITA RENDA PÚBLICA  

Total Rural Urbana Total Rural Urbana Água Esgoto Luz IDH/SC 

 Nº % Nº % Nº % R$ R$ % R$ % % % % Posição 

Videira 41.589 11,84 5.802 13,95 35.787 86,05 331,7 260,99 -21,32 338,63 2,09 85 3 98 8 

Iomerê 2.553 0,73 1.870 73,25 683 26,75 349,21 383,21 9,74 315.79 -9,57 30 1 98 12 

Porto União 31.858 9,07 5.279 16,57 26.579 83,43 296,4 167,42 -43,25 322,02 8,64 82 32 97 50 

Pinheiro Preto 2.729 0,78 1.588 58,19 1.141 41,81 254,53 211,53 -16,89 314,38 23,51 54 24 98 58 

Treze Tílias 4.840 1,38 1.933 39,94 2.907 60,06 303,6 244,48 -26,06 356,2 17,33 59 2 98 77 

Arroio Trinta 3.490 0,99 1.393 39,91 2.097 60,09 245,08 139,52 -43,07 326,62 33,27 60 0 100 126 

Salto Veloso 3.910 1,11 1.076 27,52 2.834 72,48 295,41 59,68 21,76 272,25 -7,84 75 1 100 136 

Caçador 63.322 18,03 7.780 12,29 55.542 87,71 276,22 198,34 -28,19 285,21 3,44 81 21 98 160 

Rio das Antas 6.129 1,74 3,903 63,68 2.226 36,32 234,49 216,64 -7,61 242,08 3,24 41 2 99 164 

Canoinhas 51.613 14,70 13.727 26,59 37.904 73,41 254,27 138,27 -45,62 296,27 16,52 72 4 97 190 

Fraiburgo 32.948 9,38 5.325 16,16 27.623 83,84 249,48 149,96 -39,889 267,15 7,08 80 38 95 192 

Macieira 1.900 0,54 1.596 84,00 304 16,00 254,52 183,21 -28,02 820,15 222,23 18 3 94 221 

Irineópolis 9.734 2,77 6.770 69,55 2.964 30,45 206,08 200,26 -2,82 219,35 6,44 27 0 93 224 

Três Barras 17.127 4,87 2.901 16,94 14.223 83,06 205,84 179,42 -12,84 211,23 2,62 80 40 97 240 

Major Vieira 6.906 1,97 4.707 68,16 2.199 31,84 187,43 124,86 -33,38 321 71,46 24 2 91 251 

Santa Cecília 14.802 4,21 3.185 21,52 11.617 78,48 185,21 115,20 -37,80 204,40 10,36 73 25 94 260 

Matos Costa 3.204 0,91 1.954 60,99 1.250 39,01 156,85 149,84 -4,45 195,5 24,64 41 5 78 262 

Papanduva 16.882 4,81 8.869 52,54 7.953 47,11 164,93 134,69 -18,34 136,88 43,62 45 4 89 273 

Monte Castelo 8.350 2,38 3.777 45,23 4.573 54,77 170,74 129,15 -24,36 209,93 22,95 49 0 92 274 

Lebon Regis 11.682 3,33 4.702 40,25 6.980 59,75 153,03 132,15 -13,64 16698 9,12 61 8 89 276 

Bela Vista do Toldo 5.721 1,63 5.151 90,04 570 9,96 123,59 110,26 -10,79 244,08 97,49 8 0 84 288 

Calmon 3.467 0,99 2.075 59,85 1.392 40,15 114,97 82,32 -28,40 127,56 10,98 37 0 83 289 

Timbó Grande 6.501 1,85 3.726 57,31 2.775 42,69 120,25 76,13 -36,69 159,73 32,38 46 2 76 293 

Total Região 351.272 100% 99.089 28,21 252.123 71,77 223,21 176,85 -20,77 280,62 25,72 55,09 7,87 92,96 187,57 

Estado de SC- 2000 5.356.360 6,56  1,85  4,71          
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TABELA 8: Mapa da Fome na Região do Contestado – 2000 

Fonte: Diagnóstico da Exclusão Social em Santa Catarina (BORCHARDT, 2003). Elaboração: Valmor João Umbelino  
Observações: 1- O valor da cesta básica em Florianópolis em abril de 2003 foi estimado em R$164,49, pelo Banco Central. 2- A população é do Censo Demográfico IBGE 2000

Municípios 

POPULAÇÃO POBRES US$2,00/dia RENDA INSUFICIENTE US$1,00/ DIA FAMÍLIAS C/ RENDA INSUFICIENTE 

Total Rural Urbana Total 
 

Rural Urbana Total Rural Urbana Total % do total das famílias 

Nº Nº Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Rural Urbana 

Calmon 3.467 2.075 1.392 2.812 81,1 1.719 82,8 1.093 78,5 1.617 46,6 1.024 49,3 593 42,6 322 39,8 44,1 33,7 

Timbó Grande 6.501 3.726 2.775 4.763 73,3 2.990 80,2 1.773 63,9 2,921 44,9 2.039 54,7 882 31,8 627 41,6 53,6 27,1 

Matos Costa 3.204 1.954 1.250 2.221 69,3 1.580 80,9 641 51,3 1.121 35 885 454,3 236 18,9 236 29,6 39,7 15,2 

Bela Vista do Toldo 5.721 5.151 570 3.877 67,8 3.627 70,4 250 43,9 2.0256 335,4 1.966 38,2 60 10,5 425 30 32,1 11,6 

Lebon Régis 11.682 4.702 6.980 7.679 65,7 .062 65,1 4.617 66,1 4.443 37,9 1.595 33,9 2.838 40,7 915 31 29,4 32 

Macieira 1.900 1.596 304 1.211 63,7 1.050 65,8 161 53 597 31,4 587 36,8 10 3,3 143 27,5 32,4 3,4 

Santa Cecília 14.802 3.185 11.617 9.286 62,7 2.319 72,8 6.967 60 3.825 25,8 834 26,2 2,991 25,7 811 21,4 21,7 21,4 

Monte Castelo 8.350 3.777 4.573 5.157 61,8 2.456 65 2,701 59,1 2.715 32,5 1.407 37,3 1.308 28,6 569 26,5 31,3 22,7 

Major Vieira 6.906 4.707 2.199 4.137 59,9 3.209 68,2 928 42,2 2.145 31,1 1.680 35,7 465 21,1 502 27,1 31,9 17,1 

Três Barras 17.127 2.901 14.223 9.952 58,1 1.816 62,6 8.136 57,2 5.372 31,4 948 32,7 4.424 31,1 1.118 25,7 22,6 26,3 

Papanduva 16.882 8.869 7.953 9.763 58 6.705 75,6 3.058 38,5 4.832 28,7 3.349 37,8 1.483 18,6 977 22,5 30,7 14,2 

Canoinhas 51.613 13.727 37.904 27.119 52,5 9.300 67,7 17,819 47 12,157 23,5 4.970 36,2 7.187 19 2.528 18,4 31 14,2 

Irineópolis 9.734 6.770 2.964 5.043 51,8 3.626 53,6 1.417 47,8 2.415 24,8 1.793 26,5 622 21 516 21 22,8 17,3 

Fraiburgo 32.948 5.325 27.623 16.063 48,8 3.109 58,4 12.954 46,9 6.503 19,7 1.246 23,4 5.257 19 1.426 16,5 22 15,6 

Porto União 31.858 5.279 26.579 13.017 40,9 2.730 51,7 10.287 38,7 5.534 17,4 1.298 24,6 4.236 15,9 1.217 13,5 17,8 12,7 

Rio das Antas 6.129 3,903 2.226 2.421 39,5 1.600 41 821 36,9 823 13,4 508 13 315 14,2 170 10,1 9,7 10,8 

Pinheiro Preto 2.729 1.588 1.141 1.077 39,5 710 44,7 367 32,2 426 15,6 307 19,3 119 10,4 88 12 16,8 5,7 

Treze Tílias 4.840 1.933 2.907 1.787 36,9 1 52,7 768 26,4 635 13,1 411 21,3 224 7,7 129 9,7 16,4 5,7 

Arroio Trinta 3.490 1.393 2.097 1271 36,4 785 56,4 486 23,2 323 9,3 193 13,9 130 6,2 73 7,4 12,6 4,2 

Caçador 63.322 7.780 55.542 26.292 34,5 4.194 41,5 22.098 27,8 10.134 16 1.631 21 8.503 15,3 2.176 12,6 15 12,3 

Salto Veloso 3.910 1.076 2.834 1.224 31,3 276 25,7 948 33,5 487 12,5 159 14,8 328 11,6 93 8,9 12,8 7,5 

Videira 41.589 5.802 35.787 12.416 29,9 1.928 33,2 10.488 29,3 4.116 9,9 573 9,9 3.543 9,9 908 7,6 8,6 7,5 

Iomerê 2.553 1.870 683 564 22,1 442 23,6 122 17,9 90 3,5 63 3,4 27 4 44 6,1 4,5 9,7 

Total Região 351.272 99.089 252.123 169152 48,15 59.234 35,2 108.900 64,38 75.257 21,42 29.466 39,15 45.781 60,38 16.013    

Estado de SC- 2000 5.356.360    3,16      1,405         
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5.  ECONOMIA SOLIDÁRIA NA REGIÃO DO CONTESTADO 

 

 

No capítulo anterior viu-se como as elites dominantes e conservadoras da região 

aliaram-se aos donos do capital nacional e internacional, iniciando assim o modelo de 

desenvolvimento capitalista na região. Estas classes dominantes conseguiram implantar seus 

interesses e seu projeto com uso inclusive do poder armado. Este desenvolvimento capitalista 

foi implantado utilizando-se da força de trabalho da população autóctone, dos caboclos e 

depois dos colonos. Claro que houve a rebeldia e a resistência destas classes subalternas, em 

sua maioria. As “cidades santas” e o “pixirum” foram as formas alternativas e coletivas desde 

os tempos da guerra e que também foram incorporadas pela agricultura familiar 

posteriormente, mas com o avanço das forças produtivas do capital agroflorestal elas foram 

desaparecendo e ressurgem nas duas últimas décadas, com outro nome, mas preservam o 

caráter de serem alternativas, coletivas e de resistência. São as experiências principalmente 

nas áreas de agroecologia e de economia solidária. Elas podem servir de base para a 

construção de um modelo solidário e sustentável de desenvolvimento regional no Contestado. 

Sãos destas experiências que trataremos neste capítulo.  

 

5.1. CONTEXTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NA REGIÃO DO CONTESTADO 

 

A organização popular, principalmente os movimentos sociais urbanos (como 

sindicatos, associações de moradores, movimento dos sem-teto, etc.) que surgem neste 

período, não lograram forças políticas suficientes para implementar alterações significativas 

neste modelo de desenvolvimento capitalista nos anos seguintes. Muitas delas surgem e logo 

desaparecem ou aliam-se ao poder público ou suas lideranças são cooptadas pelos partidos 

políticos. 

Na área rural, nas últimas décadas, o MST ainda vem sendo um dos movimentos 

citados acima que mais avançou para outro desenvolvimento, ao longo das últimas décadas. 

Destacam-se os mais de 40 assentamentos da reforma agrária na região, até o ano 2000, 

envolvendo mais de 1076 famílias como já visto no capítulo anterior. (Cf. TABELA 6). O 

mais importante que os assentamentos conseguem ser uma alternativa de renda às famílias 

para conter o êxodo rural, em que pesem as dificuldades, além de propor outro modelo de 

desenvolvimento daquele que foi construído historicamente na região. O aprofundamento 
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deste ponto fica em aberto para posteriores pesquisas, aqui, serão abordadas brevemente 

algumas destas contribuições. 

Quanto ao modelo alternativo de desenvolvimento regional no Contestado, as 

experiências de economia solidária obtiveram maior destaque, a partir da década de 1990. 

Estas experiências surgiram, basicamente, a partir do trabalho dos movimentos sociais na 

região principalmente com duas entidades de apoio61: Centro de Apoio e Assessoria ao 

Pequeno Agricultor – CEPAGRI e a Cáritas62 com o programa Mini-Projetos Alternativos – 

MPAs. Os MPAs e o CEPAGRI embora com atuação separadas, na região trabalharam 

articulados com sindicatos de trabalhadores, do MST, das associações de mulheres, das 

próprias comunidades locais e tantas outras, sempre mantiveram autonomia organizacional e 

política. 

A atuação dos MPAs e do CEPAGRI se caracterizam por entidades de apoio, de 

fomento e de educação à economia solidária e à agroecologia. O CEPAGRI atuou 

inicialmente com formação sindical e depois assumiu a linha da formação técnica e política 

para a agroecologia, incentivando associação de pequenos agricultores de maneira coletiva. 

Os MPAS é programa que iniciou lentamente, mas com a intenção de promover práticas 

transformadoras, de contribuir na superação da exclusão social fortalecendo relações 

solidárias para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Seu caráter é o de apoiar 

mais no sentido financeiro mesmo as iniciativas comunitárias e grupos de geração de trabalho 

e renda.  

No período de 1998-2008 foram vários empreendimentos de economia solidária que 

surgiram na região do Contestado, sem o apoio direto do fundo rotativo dos MPAs. Os 

empreendimentos, apoiados pelos MPAs em sua maioria, foram cadastrados no mapeamento 

do Sistema de Informações da Economia Solidária - SIES63 e outros não foram ainda, 

principalmente os mais recentes. Outros ainda foram apoiados no período anterior a 1998. 

Segundo pesquisa na base de dados do SIES, na região são 44 EES, em 2007, distribuídas 

diversamente em 15 municípios da região. (Cf. Ilustração 8) 

Quanto às razões do surgimento ou motivações para a criação dos EES, também são 

bastante variadas com superioridade da “para obter maiores ganhos” com o empreendimento 

                                                 
61 Estas duas entidades são descritas no capítulo anterior. 
62 Isto é, pela Cáritas Brasileira Regional Santa Catarina. Anterior a 2005, os MPAs era projeto administrado por 
CNBB - Regional Sul IV. 
63 Sistema de Informações da Economia Solidária da Secretaria Nacional de Economia Solidária, cf 
www.sies.mte.gov.br. Buscou-se também informações presentes no “Farejador” na página eletrônica: 
www.fbes.org.br 
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associativo (22,73%); e como alternativa organizativa e de qualificação (18,18%). Nenhum 

empreendimento refere-se à empresa recuperada pelos trabalhadores. (cf. Ilustrações 9 e 10) 

 

 

Município EES 
Arroio Trinta Associação dos Apicultores de Arroio Trinta 

Cooperativa de Artesãos de Arroio Trinta - Coopertrinta 
Caçador Associação Cultural de Artesãos e Artistas 

Associação do Desenvolvimento Rural do Rio Bugre 
Grupo Agroecológico Nova Esperança 
Associação dos Apicultores de Caçador e Região 
Cooperativa Agroindustrial dos Produtores de Hortifrutigranjeiros 

Canoinhas Agroecologia Fonte de Vida 
Cooperativa das Mulheres Produtoras de Papéis Gêneros Alimentícios de Canoinhas 
Cooperativa de Produtores de Mate 
Cooperativa Regional Alfa 
Associação dos Agricultores de Canoinhas e Região 
Associação dos Arte Criadores do Planalto Norte de Santa Catarina 

Fraiburgo Coopercontestado - Cooperativas dos Assentados da Região do Contestado 
Irineópolis Associação de Pequenos Agricultores Ecológicos Orgânicos 

Associação Esportiva Agrícola Real 
Lebon Régis Pedagogia do Mel 
Macieira Associação Macieirense dos Apicultores e Produtores 

Grupo Agroecológico de São Caetano 
Cooperativa de Produção e Consumo Agroindústria Familiar de Macieira 

Matos Costa Associação dos Agricultores Flor da Serra 
Associação dos Apicultores de Matos Costa 

Papanduva Associação dos Agricultores Familiares 
Associação dos Catadores de Recicláveis 
Cooperativa de Produtores Rurais para o Desenvolvimento do Sul 
Cooperativa de Crédito Rural do Planalto Catarinense 

Porto União Associação de Moradores do Legru 
Associação de Produtores Ecológicos de Porto União 
Associação de Produtores Ecológicos Ouro Verde 
Associação dos Apicultores Vale do Iguaçu 
Associação dos Produtores Rurais Aguiler Stenguel 
Grupo Rio Bonito 
Grupo Rio dos Pardos 

Rio das Antas Associação de Microbacias de Rio Bonito 
Cooperativa Agroindustrial Sao Pedro - Caspe 
Núcleo de Artesanatos de Rio das Antas 
Associação Rio Antense de Apicultores 

Salto Veloso Associação Comunitária Bairro Cidade Alta 
Associação Comunitária Bairro Cidade Alta - Horta Comunitária 
Associação das Mulheres Velosenses - Salto Veloso 

Timbó Grande Associação de Mulheres de Serra Chata 
Feira de Artesanato de Timbó Grande 

Três Barras Grupo das Irmãs Franciscanas Madre Maria Bernardes 
Videira Associação de Produtos Orgânicos de Videira 

 
Ilustração 8: EES por Município da Região do Contestado - 2007 

Fonte: Base de dados SIES (Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária) 
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Município Legenda do 
Mapeamento*  

O que motivou a criação 

Arroio Trinta 2 Obter maiores ganhos em um empreendimento associativo 
2 Obter maiores ganhos em um empreendimento associativo 

Caçador 2 Obter maiores ganhos em um empreendimento associativo 
2 Obter maiores ganhos em um empreendimento associativo 
7 Motivação social, filantrópica e religiosa 
9 Alternativa organizativa e de qualificação 
9 Alternativa organizativa e de qualificação 

Canoinhas 7 Motivação social, filantrópica e religiosa 
3 Uma fonte complementar de renda para os/as associados/as. 
2 Obter maiores ganhos em um empreendimento associativo 
99  Outra. Qual: criar uma extensão da matriz  
7 Motivação social, filantrópica e religiosa 
1 Uma alternativa ao desemprego 

Fraiburgo 4 Desenvolver uma atividade onde todos são donos. 
Irineópolis 2 Obter maiores ganhos em um empreendimento associativo 

9 Alternativa organizativa e de qualificação 
Lebon Régis 99  Outra. Qual: mais lucro 
Macieira 3 Uma fonte complementar de renda para os/as associados/as. 

99  Outra. Qual: livrar-se de agrotóxico 
9 Alternativa organizativa e de qualificação 

Matos Costa 9 Alternativa organizativa e de qualificação 
2 Obter maiores ganhos em um empreendimento associativo 

Papanduva 5 Condição exigida para ter acesso a financiamento e outros apoios. 
7 Motivação social, filantrópica e religiosa 
5 Condição exigida para ter acesso a financiamento e outros apoios 
5 Condição exigida para ter acesso a financiamento e outros apoios 

Porto União 9 Alternativa organizativa e de qualificação 
3 Uma fonte complementar de renda para os/as associados/as. 
3 Uma fonte complementar de renda para os/as associados/as. 
9 Alternativa organizativa e de qualificação 
3 Uma fonte complementar de renda para os/as associados/as. 
1 Uma alternativa ao desemprego 
1 Uma alternativa ao desemprego 

Rio das Antas 9 Alternativa organizativa e de qualificação 
2 Obter maiores ganhos em um empreendimento associativo 
3 Uma fonte complementar de renda para os/as associados/as. 
99  Outra. Qual: organizar atividades. 

Salto Veloso 1 Uma alternativa ao desemprego 
1 Uma alternativa ao desemprego 
7 Motivação social, filantrópica e religiosa 

Timbó Grande 2 Obter maiores ganhos em um empreendimento associativo 
2 Obter maiores ganhos em um empreendimento associativo 

Três Barras 1 Uma alternativa ao desemprego 
Videira 99  Outra. Qual: Preservação ambiental e da saúde. 
 

Ilustração 9: A motivação para a criação do EES 
Fonte: Base de dados SIES (Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária) 

* Para essa questão foi utilizado os dados referente ao fator de primeira importância da criação do EES, apenas. 
Na questão original (base de dados) as respostas estão organizadas em três ordens de importância. 
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Ilustração 10: Gráfico – Motivação para a criação dos EES na Região do Contestado. 
Fonte: Base de dados SIES (Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária) 

 

Em relação às atividades econômicas dos 44 EES concentram-se mais na produção 

agrícola ou produtos alimentares. Somente 5 EES não têm suas atividades ligadas a produtos 

agrícolas, ou seja, 2 no artesanato e 3 no ramo de confecções. Há maior concentração da 

produção de hortifrutigranjeiros e revela um peso maior da agroecologia. (Cf. Ilustração 11) 

O perfil dos participantes, em relação às questões de gênero, com uma predominância 

masculina em termos absolutos na divisão por municípios e também por empreendimentos. 

Apenas em 3 municípios o número de mulheres é superior ao dos homens e em dois há 

igualdade de participação. (Cf. Tabela 9) 
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Atividade Econômica EES 
Mel e outros derivados da atividade 
apícola 

Associação dos Apicultores de Arroio Trinta 
Associação dos Apicultores de Caçador e Região 
Associação Macieirense dos Apicultores e Produtores 
Associação dos Apicultores de Matos Costa 
Pedagogia do Mel 
Associação Rio Antense de Apicultores 
Associação dos Apicultores Vale do Iguaçú 

Queijos e outros derivados do leite Cooperativa de Artesãos de Arroio Trinta - Coopertrinta 
Grupo Agroecológico de São Caetano 
Cooperativa de Produção e Consumo Agroindústria Familiar de Macieira 
Associação das Mulheres Velosenses - Salto Veloso 

Artesanato Cooperativa de Artesãos de Arroio Trinta - Coopertrinta 
Associação Cultural de Artesãos e Artistas 
Associação dos Arte Criadores do Planalto Norte de Santa Catarina 
Núcleo de Artesanatos de Rio das Antas 
Feira de Artesanato de Timbó Grande 

Confecção Associação Comunitária Bairro Cidade Alta 
Associação de Mulheres de Serra Chata 
Grupo das Irmãs Franciscanas Madre Maria Bernarde 

Hortigranjeiros Associação do Desenvolvimento Rural do Rio Bugre 
Grupo Agro Ecologico Nova Esperança 
Agroecologia Fonte de Vida 
Associação Macieirence dos Apicultores e Produtores 
Grupo Agroecológico de São Caetano 
Associação dos Agricultores Flor da Serra 
Associação de Moradores do Legru 
Associação de Produtores Ecológicos Ouro Verde 
Associação Comunitária Bairro Cidade Alta - Horta Comunitária 
Associaçao de Produtos Organicos de Videira 

Doces (geléias) e biscoitos Cooperativa de Artesãos de Arroio Trinta - Coopertrinta 
Cooperativa de Produção e Consumo Agroindústria Familiar de Macieira 
Associação dos Agricultores Flor da Serra 
Associação de Produtores Ecológicos de Porto União 
Associação de Produtores Ecológicos Ouro Verde 

Feijão Grupo Agro Ecologico Nova Esperança 
Coopercontestado - Cooperativas dos Assentados da Região do Contestado 
Associação Esportiva Agrícola Real 
Grupo Rio Bonito 
Grupo Rio dos Pardos 

Cereais Cooperativa Regional Alfa 
Associação dos Agricultores Flor da Serra 
Cooperativa de Produtores Rurais para Desenvolvimento do Sul 

Milho Coopercontestado - Cooperativas dos Assentados da Região do Contestado 
Associação Macieirense dos Apicultores e Produtores 

Frango caipira Associação de Pequenos Agricultores Ecológicos Orgânicos 
Associação das Mulheres Velosenses - Salto Veloso 

Operações Financeiras Cooperativa de Crédito Rural do Planalto Catarinense 
Coleta e Reciclagem Associação dos Catadores de Recicláveis 
Produção de fraldas e absorventes Cooperativa Mulheres Produtoras de Papéis Gêneros Alimentícios de Canoinhas 
Ovos Associação de Produtos Orgânicos de Videira 
Pães Associação de Produtores Ecológicos Ouro Verde 
Adubos Cooperativa Agroindustrial dos Produtores de Hortifrutigrangeiros 

Cooperativa Regional Alfa 

 
Ilustração 11: EES por atividade econômica 
Fonte: Base de dados SIES (Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária) 
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TABELA 9 Relação de Gênero dos EES por município - 2007 
 

Município Número de 
participantes 

Homens Mulheres 

Arroio Trinta 42 22 20 
Caçador 1.618 1.412 206 
Canoinhas 1452 1310 142 
Fraiburgo 372 186 186 
Irineópolis 27 17 10 
Lebon Régis 40 20 20 
Macieira 102 51 51 
Matos Costa 47 37 10 
Papanduva 727 622 105 
Porto União 607 318 289 
Rio das Antas 181 159 22 
Salto Veloso 63 2 61 
Timbó Grande 62 15 47 
Três Barras 4 0 4 
Videira 10 8 2 
Total 5.354 4.179 1.175 

Fonte: Base de dados SIES (Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária) 
 

Em relação distribuição de homens e mulheres nas atividades econômicas a 

participação das mulheres concentra-se mais na produção de queijos, no artesanato, na 

confecção, fraldas e absorventes e pães. Isto significa que também há participação delas na 

maioria dos empreendimentos. (Cf. Tabela 10) 

 

TABELA 10 Relação de gênero dos EES por atividade econômica - 2007 
 
Atividade Econômica Nº de 

participantes 
Homens Mulheres 

Mel e outros derivados da atividade apícola 432 269 163 
Queijos e outros derivados do leite 86 13 73 
Artesanato 145 26 119 
Confecção 12 1 11 
Hortigranjeiros 516 280 236 
Doces (geléias) e biscoitos 170 86 84 
Feijão 515 262 253 
Cereais 716 556 160 
Milho 461 231 230 
Frango caipira 53 7 46 
Operações Financeiras 500 450 50 
Coleta e Reciclagem 12 11 1 
Produção de fraldas e absorventes 20 0 20 
Ovos 10 8 2 
Pães 7 3 4 
Adubos 1.966 1.720 246 
Total 5.621 3.923 1.698 

Fonte: Base de dados SIES (Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária) 
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Quanto ao faturamento econômico dos EES no Contestado é demonstrado na Tabela 

11, onde o faturamento médio mensal na região é de R$ 2.645.361,21 o que implica numa 

média por empreendimento de R$ 60.121,85 e por município de R$ 176,357,41. Os 

Municípios que apresentam maior faturamento da Economia Solidária é o de Canoinhas e 

Três Barras o menor.  

 

TABELA 11 Faturamento dos EES por município - 2007 
 

Município Faturamento médio mensal dos EES por 
município (R$) 

Canoinhas 1.224.089,63 
Fraiburgo  981.614,57 
Porto União  138.559,40 
Papanduva  92.292,72 
Macieira  73.767,81 
Lebon Régis  62.793,79 
Matos Costa  29.980,00 
Arroio Trinta 17.055,90 
Caçador 12.850,35 
Timbó Grande  4.651,00 
Salto Veloso  3.775,00 
Irineópolis  3.066,56 
Três Barras  864,48 
Rio das Antas  0,00 
Videira  0,00 
Total da região (faturamento médio mensal dos EES 
por municípios)  2.645.361,21 

Média da região (faturamento médio mensal dos EES 
por municípios) 

 176.357,41 

Média da região (faturamento médio mensal por 
EES) 

60.121,85 

Fonte: Base de dados SIES (Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária) 
 

Em relação ao rendimento médio mensal por trabalhador é de R$ 253,56 na região do 

Contestado. A média mais elevada é Papanduva e a menor é em Timbó Grande. Como a 

maioria dos empreendimentos situa-se na área agrícola a tendência é de que os 

empreendimentos contribuem como complementação da renda. Mas de acordo com as 

respostas das entrevistas descritas na próxima seção a impressão é que estes números não 

condizem com os que os participantes disseram. Como é média pode ser que alguns 

empreendimentos tenham rendimentos menores e acabam puxando a média para baixo. (Cf. 

Tabela 12). 
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O programa de MPAs existe desde 1989, mas iniciou uma nova fase com a 

implementação do Fundo Rotativo64 no segundo semestre de 1994, em Santa Catarina, a partir 

da necessidade de constituir e buscar meios próprios para o financiamento de mini-projetos de 

“geração de trabalho e renda”, caminhando para a autossustentação dos empreendimentos  

A partir da constituição do Fundo Rotativo dos MPAs até 2008 foram apoiados 235 

empreendimentos, no estado de Santa Catarina, beneficiando 709 famílias. Atualmente este 

Fundo possui um fluxo de caixa médio anual de R$ 90.000,00, o que possibilita a 

continuidade de apoio a estes mini-projetos. No total foram apoiados financeiramente 13 

mini-projetos na região do Contestado neste período da pesquisa (Cf. Tabela 13 e Anexo 01).  

 

TABELA 12 Rendimento médio mensal do trabalhador por município - 2007 
 

Município Rendimento médio mensal do trabalhador por 
município (R$) 

Arroio Trinta 467,28 
Caçador 957,93 
Canoinhas 250,16 
Fraiburgo 0,00 
Irineópolis 342,86 
Lebon Régis 0,00 
Macieira 227,88 
Matos Costa 300,00 
Papanduva 543,21 
Porto União 191,92 
Rio das Antas 0,00 
Salto Veloso 96,72 
Timbó Grande 75,00 
Três Barras 116,82 
Videira 233,63 
Total da região (soma das médias por município) 3.803,42 
Média da região (por município) 253,56 

Fonte: Base de dados SIES (Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária) 
   

 

A partir da Tabela 13, percebe-se que para um valor de R$ 45.200,24 foram apoiadas 

96 famílias, isto representa uma média de R$ 470,83 por família. O que chama atenção 

também é a baixíssima inadimplência das devoluções ao Fundo Rotativo, o que indica a 

possível viabilidade também econômica destes empreendimentos, também apontadas na base 

de dados do SIES.   

                                                 
64 Este apoio financeiro consiste num empréstimo a ser devolvido em quatro anos, vindo a favorecer 
empréstimos a novos empreendimentos, por isso, o nome de rotativo. Esta forma de apoio, com devolução dos 
recursos, existe desde 1994.  
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A partir dos 13 empreendimentos apoiados pelo fundo rotativo dos MPAs, conseguiu-

se fazer esta pesquisa com oito empreendimentos deles e um empreendimento que embora não 

apoiado, integram-se nas atividades e princípios de economia solidária. Este foi escolhido 

também porque representa uma cooperativa a partir da perspectiva da reforma agrária, e de 

agricultores assentados. Quanto aos cinco restantes que não foram realizados entrevistas: três 

deles passaram a integrar a nova cooperativa e outros desarticularam, meses depois do 

apoio65. 

Apresenta-se a seguir uma síntese dos principais depoimentos dos membros dos 

empreendimentos concedidos na entrevistas desta pesquisa. 

 

TABELA 13: EES apoiados pelos MPAs na Região do Contestado - 1998 a 2008. 
 

Grupo apoiado  
N. 

famílias 
N. de 

pessoas Homens Mulheres 
Ensino 
Fund. 

Ens. 
Médio 

Ensino 
Sup. 

Empréstimo
* R$ 

AFAT –  
Arroio Trinta 25 65 30 35 58 6 1 3.600,00 
Mini-Agroindustria 
- Porto União 12 23 16 7 17 4 2 2.800,00 
Massas Val Verde - 
Arroio Trinta 12 12 - 12 12 - - 1.340,00 
Vida Nova –  
Caçador 3 5 3 2 5 - - 2.305,00 
Vida Com Saúde – 
Caçador 4 10 4 6 10 - - 2.115,00 
Apicultura –  
Arroio Trinta 5 19 10 9 11 8 - 4.952,00 
Frangos Caipiras 
Irineópolis 6 23 13 10 18 5 - 4.500,00 
Agrupar –  
Canoinhas 5 15 7 8 12 3 - 4.888,00 
Le Soréle –  
Arroio Trinta 3 3 - 3 3   3.000,00 
Agroecologia São 
Caetano – Macieira 4 13 5 8 10 3  2.090,24 
Coopertrinta –  
Arroio Trinta 10 25 10 15 18 7  4.950,00 
Amanhecer 
Crescendo – Salto 
Veloso  3 8 2 6 7  1 5.660,00 
ARP Vida – 
Matos Costa 4 7  7 7   3.000,00 

TOTAL 96 228 100 128 181 36 4 45.200,24 
Fonte: Coleta de dados dos formulários de MPAs. Elaboração: Roque A. Favarin 

* os valores são nominais conforme o montante liberado do Fundo Rotativo dos MPAs 

 

 

                                                 
65 Esta é uma lacuna deste trabalho que pode remeter-se para futuras pesquisas. 
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5.2. A “FALA” DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NA REGIÃO DO CONTESTADO 

 

Estas são algumas das contribuições da economia solidária a partir da própria 

compreensão, de modo geral, dos participantes dos empreendimentos de economia solidária 

selecionados para a entrevista e pesquisa. Para a realização destas entrevistas seguiu-se um 

roteiro previamente estabelecido com diversas questões abertas. Primeiramente, procurou-se 

descobrir os principais motivos pelos quais surgiram os empreendimentos e quais eram as 

atividades exercidas pelos membros antes da integração ao grupo e as atividades principais 

dos empreendimentos. Buscou-se perceber o que os participantes destes empreendimentos 

indicavam como melhorias ou perdas das condições de vida depois de terem participado do 

empreendimento.   

Também questionou-se sobre as principais  dificuldades enfrentadas no começo da 

constituição do empreendimento e como as superaram. E, quais as dificuldades que se 

encontram hoje para continuar com o empreendimento de economia solidária. Nas outras 

questões buscou-se identificar os avanços (pontos positivos) que os membros percebiam que o 

seu empreendimento realizava no local. E como a comunidade local (pessoas, políticos, 

entidades, empresas, etc.) compreendia a iniciativa de economia solidária.  

E por fim, uma questão tratava da gestão e administração do empreendimento, para 

perceber qual o grau de institucionalidade do empreendimento. Tudo isto contribuiu para 

identificar as principais contribuições da economia solidária o desenvolvimento solidário e 

sustentável na região do Contestado.  

Os resultados das entrevistas com participantes dos nove empreendimentos 

entrevistados foram sintetizados e sistematizados nos pontos seguintes.  

 

5.2.1. Quanto às causas do surgimento do empreendimento ou da atividade 

 

Como podemos perceber no item anterior a maioria dos empreendimentos da 

economia solidária da região, situam-se na área rural e vinculados a agricultura familiar.  A 

maioria dos grupos entrevistados destaca que a nova forma de produzir tinha como intenção 

uma alternativa de renda para as famílias. As respostas se mesclam em causas relacionadas  a 

atividade econômica alternativa ou de associar-se no empreendimento, pois, tanto uma quanto 

outra apresentam-se como alternativas. 

As causas relacionam-se ao próprio sistema vigente e no que ele produz: a integração 

às grandes empresas não garante renda “segura” e se torna insuficiente para a vida das 
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famílias. Isto corrobora os dados apresentados no capítulo anterior que demonstram uma 

renda insuficiente na área rural. O sistema de integração, baseado na lógica do mercado 

capitalista e voltado para exportação, exige cada vez mais dos agricultores integrados. “Hoje 

os agricultores têm de plantar bastante para se ter uma renda razoável. Tem de arrendar outras 

terras para produzir cada vez mais” (Entrevistada – AGRUPAR). Assim, “fomos percebendo 

que era necessário desenvolver alternativas de produção para sobreviver na agricultura, e 

partimos para compra conjunta de calcário e outros insumos.” (Entrevistado – AFRUTA). 

Organizar os agricultores em associação e incentivá-los para a “compra conjunta” foi uma das 

primeiras iniciativas apoiadas pelo CEPAGRI. 

Mas também para deixar de lado o uso de agrotóxicos, principalmente os ligados a 

monocultura do fumo, a fim de garantir condições melhores de saúde. Isto acontece num 

processo lento onde ambas as atividades são exercidas concomitantemente até o 

“convencional” ser deixado de lado. 

 
Anteriormente os agricultores trabalhavam com fumo sendo necessário um uso 
intenso de agrotóxicos. Para melhorar a qualidade de vida, tínhamos que buscar 
novos caminhos. Você está num trabalho e, muitas vezes, acha que não existe uma 
saída. Mas vai conciliando, juntando um trabalho com outro e percebe que há 
alternativas (Entrevistado – G. A. São Caetano) 

 

A produção de frangos caipiras recupera um saber tradicional da agricultura familiar. 

 
Buscamos conhecer a agroecologia. Dentro disto, priorizamos a criação de frangos 
caipiras, como uma alternativa de renda na agricultura. Não queríamos ficar só na 
monocultura do fumo, para evitar os produtos químicos [isto inclui também 
agrotóxicos]. (Entrevistado – APAECO) 

 
A importância de produzir ecologicamente está também como causa de se evitar as 

doenças e garantir condições saudáveis. 

 
Inicialmente plantávamos fumo, mas devido às doenças provocadas fomos 
obrigados a ver outras formas. O químico [insumo e agrotóxico] prejudicava ainda 
mais. Uma pessoa do nosso grupo tinha problemas com a circulação [sanguínea] e 
quando vinha época do fumo ele ficava mais doente. Parava mais no médico que na 
roça. (Entrevistada – AGRUPAR) 

 

Outros identificam que a causa principal em organizar-se como grupo de economia 

solidária viabilizar a comercialização dos produtos agrícolas. A Coopercontestado, por 

exemplo,  

 

surgiu de uma necessidade dos assentados para contribuir na comercialização dos 
seus produtos, até então eles tinham a produção organizada. Produzir e comercializar 
de maneira organizada. Era uma demanda que existia dentro dos assentamentos. Os 
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assentados vendiam para os atravessadores. Estes não tinham preço fixo, davam 
calote e exploravam muito” (Entrevistado – Coopercontestado). 

 

A Coopertrinta apresenta esta mesma razão, de seu surgimento, procurando vender 

seus produtos na região. A dificuldade em seguir os padrões da vigilância sanitária impedia a 

comercialização. 

 

Havia comércio na região para produtos coloniais, mas a pressão da vigilância, 
exigia do agricultor produtos com qualidade. A Cooperativa surgiu como meio de 
legalização das coisas. Foi incluído os que desenvolviam atividades que permitiam a 
integração. A produção era informal e a venda individual, com isso as dificuldades 
de comercialização eram enormes. (Entrevistada - Coopertrinta) 

 

Também foi destacada a importância que teve o incentivo das entidades da sociedade 

civil e determinados órgão públicos que têm na agroecologia e na economia solidária atuação. 

Em quase todos os entrevistados foi salientado o engajamento e a participação em 

movimentos sociais, sindicais e comunitários. A APAECO,  

 

surgiu da organização inicial do nosso grupo de jovens da comunidade Colônia 
Escada [Irineópolis-SC] onde nasceu a idéia. A maioria plantava fumo e como se 
utilizavam produtos químicos, nasceu um pequeno grupo, de 8 jovens, que se 
interessaram e procuraram formação para uma nova alternativa [ao plantio do fumo]. 
Com o surgimento da PJR [Pastoral da Juventude Rural] começamos a refletir com 
os jovens sobre algumas questões específicas do meio rural. Foi assim que nos 
interessamos pelo associativismo e pela agroecologia. (Entrevistado - APAECO). 

 

Convém destacar outros motivos pelos quais surgiram os empreendimentos. A padaria 

coletiva surgiu por iniciativa das próprias mulheres. 

 

Tínhamos atividades em casa. Juntamos o que sabíamos fazer e o que aprendemos 
com as amigas. Fomos aplicando no trabalho. A gente não tem especialização, não 
fez nenhum curso. A gente faz o que sabe na prática. Fazemos o que as pessoas 
gostam. Fomos percebendo que estava certo porque as pessoas pediam mais. 
(Entrevistada - Le Sorele) 

  

Vale destacar também que a capacitação e participação em cursos profissionalizantes e 

técnicos contribuíram também para o seu surgimento, mas não foi destaque nas respostas da 

maioria e não a citaram como motivação inicial. A exceção é o EES “Amanhecer Crescendo” 

onde foi explanado que a idéia de confecção de lingeries, surgiu a partir da participação num 

curso onde algumas mulheres da comunidade acabaram participando e de lá surgiu a idéia de 

se juntar, além de ser sugerido pela coordenadora da Coopertrinta. 
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5.2.2. A gestão dos Empreendimentos de Economia Solidária 

 

Sobre a gestão ou administração coletiva dos empreendimentos, a maioria dos 

empreendimentos entrevistados possui algum registro legal como estatutos, Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, Livro-Ata, controles financeiro, etc. Na Coopertrinta 

“temos um conselho administrativo e uma diretoria. Não há departamentos. Havia de um de 

artesanatos” (Entrevistada). Na APAECO, “todas as decisões são tomadas a partir de 

assembléias ou de reuniões. O ponto máximo de decisão é assembléia. (Entrevistado) 

A Coopercontestado, por ter um número maior de sócios, exige-se uma organização 

melhor, e foi dos entrevistados, que mais detalhou esta questão. 

 

Existe a assembleia geral, onde se define quem são os coordenadores. A direção da 
cooperativa é feita por um conselho diretor, com membros representativos de cada 
assentamento. Tem reunião mensal. É discutido tudo o que tem de ser melhorado 
dentro da cooperativa. Todo o início de ano existe a assembleia ordinária e se há 
sobras, a assembleia decide para onde vai, se é para investimento ou para divisão 
entre os sócios. A assembleia que tem a autonomia de poder decidir. (Entrevistado - 
Coopercontestado) 

 

Por outro lado alguns empreendimentos, como as associações, o caráter coletivo situa-

se na compra coletiva de insumos e/ou na venda coletiva, mas a propriedade dos instrumentos 

de produção ou até mesmo da terra ainda são privados. Isto acontece principalmente quando 

os empreendimentos são constituídos de pessoas que não têm relações familiares próximas. 

“Cada faz o seu controle. Há um fundo de participação de cada família, para as despesas 

coletivas.” (Entrevistado – G. A. São Caetano) 

Há outros que as tarefas não são divididas internamente. “Fazemos um rodízio, 

enquanto uns plantam outros vão lá, na Feira para vender, assim fazem contato com o público. 

Assim todos aprendem de tudo”. (Entrevistada – AGRUPAR) 

 

Fazemos tudo aqui, produzimos e vendemos ao mesmo tempo. Temos que aprender 
um pouco de tudo. O que uma não sabe procura-se discutir tudo junto. Quando há 
dificuldades contamos com ajuda do escritório contábil. (Entrevistada - Le Soréle).  

 

  As respostas a estas questões das entrevistas revelaram poucas informações a respeito 

deste assunto. Talvez, implicitamente, as questões internas seja um desafio para os 

empreendimentos, pois a informalidade é uma das características destes por seu caráter 

popular. Também esta seja uma lacuna em que as EAFs poderiam assessorar e contribuir. Por 

exemplo, a ARP-VIDA tem estatutos, mas a presidente não reside mais no local. Algumas 
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associações não falaram muito desse aspecto, pois as relações familiares presentes, as 

decisões e administração tendem a ser mais informais. 

  

5.2.3. O que melhorou na vida dos membros da economia solidária. 

 

Procurou-se perceber nas entrevistas os impactos dessas novas formas de organização 

socioeconômicas. Os depoimentos e respostas foram surpreendentes. 

 

Minhas duas filhas [famílias já] estão voltando para o projeto [empreendimento], 
deixando de morar na cidade. É um avanço o agricultor poder dizer que pode tirar 
seus filhos do emprego para vim a roça de volta porque aqui está melhor... Aqui 
você não paga aluguel, a água, a creche para as crianças, e ainda tira o sustento. No 
emprego, do comércio precisa estar sempre bem apresentável, e diminui este gasto 
[com estética]. Este projeto garante isso. Cada um ganha de 700 a 800 reais por mês. 
(2 mil a 2,5 mil mês o grupo todo). (Entrevistada - AGRUPAR) 

 

São destacadas as melhorias na alimentação e na saúde do trabalhador.  

 

Deixando de lado o fumo tem-se uma alimentação melhor, e não fomos mais ao 
hospital. Inclusive a renda financeira é maior do que quando se plantava fumo, com 
menos área plantada. Meus netos podem brincar a vontade aqui. “não temos aquela 
preocupação de uma vez, toda hora ficar falando: ‘cuidado não mexa no veneno’, 
‘cuidado com essa planta tem veneno’. Quando uma criança ficava doente a 
preocupação vinha: será que não se envenenou? (Entrevistada – AGRUPAR) 

 

A maioria deu destaque para a autoestima, a conquista de autonomia, a superação de 

limites, a consciência coletiva. “Melhorou a consciência de muitas pessoas e coragem iniciar 

alguma iniciativa diferente na propriedade” (Entrevistado - APAECO).  

 
Outra coisa que a cooperativa tem incentivado a produção para o autossustento.  
Para garantir as famílias condições de pagar a energia elétrica consumida. Aumentou 
a autoestima das famílias para o autossustento. Objetivo da cooperativa é quanto 
mais se produzir menor a necessidade de buscar fora o que necessita. (Entrevistado - 
Coopercontestado) 

 

No campo da geração de renda econômica são bastante destacados.  

 
O objetivo era garantir que as famílias tivessem uma renda mensal. E as famílias que 
passaram a produzir o leite conseguiram essa renda mensal, olhando para o lado 
econômico. Com esta renda mensal conseguimos garantir o sustento das famílias. 
Aquela alimentação que você não produz na propriedade você tem uma garantia que 
consegue buscar no mercado. (Entrevistado Coopercontestado) 
 

 
Segundo um dos entrevistados, “melhorou e muito a vida do agricultor, hoje cada 

família conseguiu adquirir carros, tratores, casa nova...”. (AFRUTA) “Cada uma tem a sua 
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renda. Ajudamos os filhos nos estudos. Também diminui o orçamento familiar. (Le Sorele). 

Na Coopertrinta, “melhorou a renda e a autoestima dos participantes. Gerou emprego para as 

pessoas. Conseguimos acesso a crédito por estar organizados. E fizemos a vigilância sanitária 

atuar mais (s.i.c.)”. (Entrevistada) 

 Ninguém explanou que esta nova forma de produzir levou a empobrecimento, ou 

redução da renda econômica. Nas respostas percebe-se o entusiasmo e alegria pela conquistas 

que obtiveram e estão obtendo com estas novas formas de organização, por trabalhar e 

produzir autônoma e livremente. 

 

5.2.4. Sobre as conquistas a partir da economia solidária 

   

  No conjunto das respostas pode-se dizer que existe um reconhecimento pelos 

participantes destes empreendimentos dos avanços, em no mínimo três aspectos: no campo 

econômico, nos aspectos organizativos/comunitários e no cuidado ao meio ambiente.  

  Quanto aos avanços econômicos. “Deixando de lado o “fumo” [a atividade 

econômica], temos uma alimentação melhor e não fomos mais ao hospital. Inclusive a renda 

financeira é maior do que quando se plantava fumo e com menos área plantada”. 

(Entrevistada - AGRUPAR). 

  Também o “acesso a crédito foi mais fácil por estarmos organizados. Melhorou a 

renda dos participantes. Gerou emprego. Aumento de produção, de novos mercados. Novas 

vendas com aquisição e com o caminhão do PAA66. Venda coletiva tem vantagens no preço. 

Acesso facilitou por estar no centro. Elimina o atravessador. Ampliando para informatizar. 

Facilidade de acessar programas e políticas públicas do governo estadual e federal. 

Aprendizado para elaborar projetos”. Também destaca-se o trabalho diferente e alternativo; o 

despertar para o turismo rural; o resgate da cultura italiana; a autoestima dos membros porque 

                                                 
66 “O Programa de Aquisição de Alimentos é uma das ações do programa “Fome Zero”, [do Ministério de 
Desenvolvimento Social - MDS] cujo objetivo é garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e 
regularidade necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão 
social no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar. (...) O Programa adquire alimentos, com 
isenção de licitação, por preços de referência que não podem ser superiores nem inferiores aos praticados nos 
mercados regionais, até o limite de R$ 3.500,00 ao ano por agricultor familiar que se enquadre no Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, exceto na modalidade incentivo à produção e 
consumo do leite, cujo limite é semestral. (...) Os alimentos adquiridos pelo Programa são destinados às pessoas 
em situação de insegurança alimentar e nutricional, atendidas por programas sociais locais e demais cidadãos em 
situação de risco alimentar, como indígenas, quilombolas, acampados da reforma agrária e atingidos por 
barragens. (Disponível em http://www.mds.gov.br/programas/seguranca-alimentar-e-nutricional-san/programa-
de-aquisicao-de-alimentos-paa. Acesso em 31/03/2009) 
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fez atividades diferentes e porque tem local para vender; e a valorização de produtos locais. 

(Entrevistada - Coopertrinta) 

   Além disto, acrescenta-se a busca da diversificação da produção e suas vantagens. 

“Hoje queremos melhorar a produção e educar o consumidor a consumir produtos saudáveis, 

para isso fazemos feiras nos bairros. Produzimos sabão caseiro mais barato para sobrar 

recursos financeiros para comprar alimentos na feira”. (Entrevistada - AFRUTA) 

   

Estar incluindo as famílias numa linha de produção. Isto não é só discutido pela 
cooperativa, mas também pelos órgãos públicos, principalmente INCRA, para que 
as famílias tenham outras linhas de produção e assim, possam se viabilizar no 
assentamento. Antes não isso existia. Hoje o assentado pode produzir leite que a 
gente consegue industrializar e vender.  E isso traz retorno para o próprio 
município. Outro avanço foi na linha de produção do feijão. O agricultor produzia 
era obrigado a vender ao comprador que vinha de SP ou MG, e dava ‘cheque frio’, 
não tinha nota fiscal. E agora vendemos no mercado regional. (Entrevistado - 
Coopercontestado) 

 

Quanto aos aspectos organizativos e comunitários, o maior avanço foi o de despertar 

para a consciência cidadã e a importância do coletivo. Como afirma este entrevistado:   

 
Você está num trabalho e acha que não existe uma saída. Vai conciliando, 
adicionando um trabalho com outro e percebe que há alternativas. O trabalho em 
grupos tem vantagens porque um vai colaborando com outro, várias idéias, não é um 
único experimento, mas vários que se faz na lavoura e são colocados a disposição do 
grupo. Vem um técnico e diz que é assim e assim deve ser feito, e todo mundo adere 
a esse sistema. [Na associação] cada um acaba fazendo sua descoberta. Também 
vale para a comercialização, a compra e vendas em conjunto. Vai desenvolvendo e 
aprendendo junto com outros. (Entrevistado - G. A. São Caetano) 

 

Também os avanços são sentidos no “entorno” do empreendimento como revela esta 

resposta dentre outras. 

 
A consciência de muitas pessoas e coragem iniciar alguma iniciativa diferente na 
propriedade. No início a comunidade olhava para este grupo de jovens [como quem] 
não tinham os ‘pés no chão’ e hoje estão vendo. Três das quatro famílias deixaram 
de plantar fumo porque percebem que dá para apostar em outra coisa. Sem 
necessitar estar integrado numa empresa. (Entrevistado - APAECO) 

 
Também os intercâmbios são entendidos como uma saída para fortalecer o grupo e 

fazer surgir novos grupos. 

 

Um agricultor para outro passa mais fácil [as informações] do que um técnico. O 
técnico é mais formal. Tem palavreado do técnico que você não entende. Com 
vergonha de perguntar acaba não entendendo. Hoje o técnico [que acompanha o 
grupo] tem linguajar mais compreensível. A gente não tem medo de perguntar. O Sr. 
Aires (da AFRUTA) deu grande apoio no começo para nós aqui dessa maneira. 
(Entrevistada) AGRUPAR 
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O apoio e a participação nas redes de economia solidária são salientados.  

 

Com o apoio de um técnico da Epagri e também [da inserção] na Rede Ecovida. A 
feira esta ampliando o consumo. O produtor que sabe como produz quem produz. 
Esta sendo promovidos encontros nos finais de semana para os consumidores verem 
como se produz as verduras... a idéia é criar grupos consumidores filiados a rede 
Ecovida. (Entrevistada - AGRUPAR) 

   

 Jandir Pauli, em dissertação sobre a Rede Ecovida, analisa a relação “entre poder e 

solidariedade em redes de economia solidária através de observação de como tais redes 

distribuem o poder, já que sua pretensão organizacional é opor-se ao modelo hierárquico e 

assimétrico” (2006, p.06). Uma de suas conclusões a respeito da rede Ecovida é que  

 

as redes de economia solidária distribuem fluxos de poder em instâncias onde os 
atores disputam suas estratégias e mesmo que as ações sejam orientadas pela 
igualdade e ausência de hierarquias, pela participação e autogestão, não estão isentas 
de relações de poder. Na prática, as relações sociais nas redes de economia solidária 
são estabelecidas em torno de disputas, conflitos – abertos e velados –, resistências, 
interesses e estratégias, o que não impede que possa haver reciprocidade e 
solidariedade entre os seus membros. (2006, p.153) 

 

Alguns empreendimentos estão inserindo-se no PAA para se fortalecer enquanto 

associação. “Este ano estamos entregando no PAA, na escola e no hospital”. (Entrevistada -

AGRUPAR) A participação nas instâncias do Território do MDA têm suas vantagens, 

expressadas pela Coopercontestado. Neste sentido, alguns empreendimentos também 

participam e acessam políticas públicas. 

  A noção do cuidado com o meio ambiente é assim descrita. “A alternativa ecológica 

vai protegendo o solo. Em vez de eliminar os micro-organismos do solo, vai sendo 

enriquecido. O próprio meio ambiente vai dando respostas e vai incentivando a continuar”. 

(Entrevistado - G. A. São Caetano) “Outro avanço é o de ajudar o produtor a parar de usar 

produto químico. Produzindo feijão orgânico e o leite à base de pasto verde. Isto reverte em 

saúde para o agricultor e para quem vive na cidade [que vai consumir]”. (Entrevistado - 

Coopercontestado) Na ARP-VIDA foi apontada a possibilidade uma nova aprendizagem 

ecológica da população com a seleção do lixo. 
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5.2.5. Quais as dificuldades apontadas para estar na economia solidária  

 

A concorrência e o individualismo são dificuldades e desafios permanentes não 

somente no início dos empreendimentos, mas durante todo o processo. Estes são os pilares 

subjetivos que mantêm o sistema capitalista. “ Como aquele produz e ganha mais que eu. A 

formalização exigente na produção. O individualismo: o que eu ganho com isso. A falta de 

união das cooperativas associações locais” (Entrevistada - Coopertrinta). “Há dificuldades de 

individualismo ainda hoje. As pessoas querem ganhar. Com as reuniões e discussões fomos 

avançando”. (Entrevistado - AFRUTA) 

  As dificuldades de transporte dos produtos devido às distâncias são expressas em dois 

grupos: “Há 11 anos fazemos feiras em Caçador (40 km). Hoje estamos com carro pequeno, 

pois diminuiu o número de famílias no grupo e a produção. Quando tínhamos o caminhão o 

preço do transporte era menor”. (Entrevistado - G. A. São Caetano).  

 

Logo conseguimos fechar uma carga do caminhão, mas precisa ir até Caçador 
[distante 60 km]. A prefeitura tem pagado o transporte, pois senão o valor 
conseguido com a venda não pagaria nem o transporte. Havendo mais material 
disponível e prensado, o caminhão da empresa viria buscar no local. (Entrevistada - 
ARP VIDA) 

 

  Dificuldades em relação ao poder público são abordadas da seguinte forma. “O que 

mais desanimou o grupo foi a burocracia para conseguir os recursos principalmente no 

abatedouro. Até o início de ano que vem o abatedouro deverá entrar em operação”. 

(Entrevistado - APAECO).   

 
O acesso a esses recursos para que a cooperativa possa estar aumentando a produção 
lá nos próprios assentamentos. A maioria dos recursos é do Banco do Brasil, onde 
existe uma burocracia muito grande para que os sócios consigam buscar estes 
recursos. Enquanto cooperativa temos buscado recursos em outras instancias, como 
BNDES, INCRA, e a própria CONAB. [Companhia Nacional de Abastecimento] 
(Entrevistado - Coopercontestado) 

  

Participação nas instâncias do Território do MDA tem suas dificuldades são assim 

expressas: 

 
No território (MDA) conseguimos aprovar alguns projetos. O território é uma 
política do governo onde os recursos são destinados a uma grande região e se tornam 
escassos para viabilizar uma grande indústria e fica dependendo de outros recursos 
[fontes]. A cooperativa já acessou um recurso, mas tem de deixar para outras 
associações e cooperativas da região. É uma disputa muito grande para poucos 
recursos. A demanda da região é grande. Não é só nós que precisamos as outros 
também precisam. (Entrevistado - Coopercontestado) 
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  Assim a dificuldade de todos é “buscar apoio aos órgãos públicos para financiar a 

estrutura da cooperativa e a produção dos assentados. Buscar incentivos dentro da cooperativa 

para que se possa ter retorno na melhoria de vida dos sócios.” (Entrevistado 

Coopercontestado) 

   

Tem muito por se fazer ainda. A maioria não faz reciclagem, os espaços 
públicos não fazem também, e a equipe estará desenvolvendo uma campanha. 
Com apoio de uma empresa estamos conseguindo latões para coleta de lixo. 
No momento não estamos utilizando a prensa, mas utilizando-a este valor 
consistia o dobro dos ganhos atuais. Fez sacolas e folder para 
conscientização. Falta mudar a energia elétrica para o trifásico para a 
máquina funcionar. E confeccionar os sacos de lixo pra o material reciclável. 
(entrevistada - ARP-VIDA) 

 

Existem dificuldades em outros campos mais específicos da produção e 

gerenciamento: “Tínhamos aquele medo: o cliente gostou e não retorna mais. No início a 

dificuldade foi de planejar a quantidade certa para vender, e não desperdiçar. Fomos 

aprendendo. Por exemplo: “fazíamos uma quantidade de pães e saía tudo. Fazíamos mais um 

e saía tudo” (Entrevistada - Le soréle). A inserção no mercado capitalista exige um sistema de 

cobrança de vendas a prazo. “Hoje nossa maior dificuldade é porque alguns não pagam. 

Vender é fácil e difícil é depois receber”. (Entrevistada - Amanhecer crescendo). 

 

5.2.6. Os impactos sentidos da economia solidária no local e na região. 

 

Quase todos falam da “loucura” para os padrões dominantes em começar um sistema 

novo de produção. A agroecologia e a economia solidária são ainda sinônimo de “atraso”. No 

início a comunidade “chamou nós de louco, isso é para quem não gosta de trabalhar (s.i.c). 

Hoje a comunidade já olha diferente. As pessoas vêm aqui visitar e ficam admiradas. E no 

município, foi difícil de conseguir um espaço para realizar a feira. (Entrevistada - 

AGRUPAR.  

 
No início nos chamaram de “loucos”. Mas aos poucos foram vendo que as formas 
que eles produziam, no convencional, provocavam erosão no solo. Enquanto o nosso 
solo [dos proprietários do grupo] enriquecia. Algumas famílias aderiram 
individualmente a esta forma alternativa [de uso do solo] embora ainda usem 
agrotóxicos. Teve grande importância a assessoria do CEPAGRI, tanto técnica como 
organizativa nisso. (Entrevistado - G. A. São Caetano) 

   

  Assim, quase todos os empreendimentos deram destaque para a produção ecológica e 

suas dificuldades de deixar o modo convencional de produção.  
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  Outro impacto importante, na contra-hegemonia do modelo atual do desenvolvimento 

na região, é a valorização do campo como meio de vida, de sobrevivência. “Temos um jovem 

agricultor, do grupo fazendo agronomia e aplicando conhecimentos.” (Entrevistado – G. A. 

São Caetano). “Duas famílias (filhas) estão voltando para o projeto, deixando de morar na 

cidade. É um avanço o agricultor poder dizer que pode tirar seus filhos do emprego para vim a 

roça de volta porque aqui está melhor...” (Entrevistada - AGRUPAR) 

  As feiras são o espaço e o momento de maior destaque. Três grupos sobrevivem dela e 

tem como principal meio de garantir a produção e o empreendimento. A Coopertrinta 

conseguiu um “ponto permanente” de vendas com a “casa da agricultura”. São estes espaços 

que viabilizam os empreendimentos porque garante a venda, mas também outro elementos 

como articulação dos empreendimentos, do produtor e do consumidor, do campo e da 

cidade.“ Percebemos que a população quer saber qual a barraca que produz sem agrotóxicos, 

pois a feira é livre.A Feira vai divulgando um produto que tem bastante aceitação devido aos 

problemas de saúde da população”. (Entrevistada - AGRUPAR) Também foi lembrada a Feira 

Regional de Economia Solidária. “Tivemos dificuldade de participar da feira [II FRESSOL], 

pois não tinha ninguém aqui para cuidar. Sentimos porque foi bom termos ido aquela vez 

porque nunca havíamos saído para vender. Foi uma experiência muito boa. Conhecemos 

muitas coisas e outros grupos que estão lutando como a gente (Entrevistada - Le Sorele) 

  Destacamos o apoio pontual de algumas prefeituras, embora não foi muito destacado 

pela maioria nas respostas. Uns não preferem o apoio outros reclamam sua ausência.  “Quanto 

ao poder público apoiava mais, mas, depois foram nos deixando. Dificuldade de dependência 

dos técnicos também. Num primeiro momento foi ruim Mas isso forçou o nosso grupo a 

caminhar com as próprias pernas, a formar lideranças.” (Entrevistado - G. A São Caetano). 

  Os empreendimentos incentivam o surgimento de novos, nas comunidades vizinhas ou 

na região. “Outras comunidades também estão interessadas em entrar na nova forma de 

cultivar e produzir há novos grupos interessados e vêm visitar. (Entrevistada - AGRUPAR). 

“Outros que foram embora da comunidade já venderam [a propriedade], se arrependeram e 

querem voltar”. (Entrevistado - G. A. São Caetano) 

 

Grande parte vê positivamente e há grande interesse na produção e abate de frangos 
caipiras. Embora a associação seja fechada não entra no sistema de integração. O 
sistema que vamos trabalhar é em parceria com os agricultores.  Vamos abater 
frangos de outros agricultores somente dos que estiverem organizados em 
associação. Vai ser cobrado um pequeno custo para abater o frango. No mais vão ter 
os mesmos direitos dos membros da associação. (Entrevistado - APAECO)  
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Convém destacar o benefício para a comunidade local. “A comunidade compra as 

peças [confeccionadas] mais em conta. Todos elogiam pela iniciativa e pela boa vontade. Não 

basta ter iniciativa financeira, mas boa vontade”. (Entrevistada - Amanhecer Crescendo).  “As 

maiorias das pessoas elogiam. Quando tem uma festa ou promoção na comunidade, são as 

primeiras a serem procuradas”. (Entrevistada - Le Sorele) “É muito elogiado e procurado. As 

pessoas preferem produtos ecológicos porque sabem que fazem bem a saúde. (Entrevistado - 

AFRUTA) “No começo houve críticas porque iriam quebrar outros produtos, outras vendas. 

Hoje é bem comentada e divulgada. Começaram a entender o objetivo da cooperativa. Temos 

apoio da Secretaria da Agricultura e do facilitador do projeto microbacias. Tornou-se 

referencia regional porque outros municípios vêm visitar e conhecer. (Entrevistada - 

Coopertrinta). 

  Como síntese do que os empreendimentos conseguem quando encontram apoio: 

“Estamos criando uma nova cooperativa. Ela vai abranger todos da agricultura familiar 

inclusive os que trabalham com o PAA. A agrupar vai fazer a capacitação para outros grupos 

e agricultores, através de visitas e contatos diretos. (Entrevistada - Agrupar) 

 
É necessário que os agricultores se organizem em cooperativas para conseguir 
buscar recursos para financiar sua produção e povo organizado também tem mais 
força. Houve boa aceitação para organizar. Apesar de o governo apoiar tais 
iniciativas e organização no campo, sabemos que o modelo do agronegócio no país 
dificulta que se permaneça na agricultura. Essa organização é fundamental para que 
o agricultor se mantenha no campo. A sociedade tem apoiado e incentivado a 
organização do trabalhador. (Entrevistado - Coopercontestado) 

 

O grande mérito está no que representou e representa em termos de melhoria da 

qualidade de vida para os integrantes do grupo e para a comunidade local e regional. Ressalta-

se a produção de alimentos naturais, a reeducação de hábitos alimentares e os benefícios para 

saúde, e principalmente, a redução do uso de agrotóxicos. Com a experiência acumulada por 

estes agentes e projetos foi surgindo a idéia de construir uma articulação mais sólida entre os 

empreendimentos solidários, através de um fórum regional de economia solidária e realização 

de feiras. Criando assim novos suportes institucionais. 

As feiras são uma das oportunidades para comprar e vender produtos ou serviços dos 

empreendimentos. Mas, também são oportunidades de partilha de experiências e de saberes, 

de formação e fortalecimento de redes.  Também se inicia com isso um processo de 

reivindicação de políticas específicas para esta área, como por exemplo, como as cooperativas 

de crédito solidário e possibilidades de créditos mais baratos nos órgãos oficiais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Ao concluir o presente trabalho, não pretende-se encerrar o debate em torno da 

questão dos modelos de desenvolvimento regional para o Contestado pois, o mesmo remete a 

outros pontos de discussão para aprofundamentos posteriores. Aponta-se aqui algumas 

considerações que este estudo abre para futuras pesquisas e para atuação mais qualificada da 

economia solidária na construção de modelos alternativos de desenvolvimento. 

Primeiramente, ainda hoje, percebem-se nesta região as conseqüências econômicas, 

políticas, sociais e culturais da época da guerra do contestado e da sua repressão militar e 

política praticada. A guerra do contestado foi um grande massacre do Estado brasileiro que 

preferiu gastar mais com armas à atender os interesses da população local, dos caboclos, por 

um pedaço de chão e de um espaço para viver livre e dignamente. Uns morreram vítimas da 

violência militar e outros, vítimas da fome. Claro está que estes não lutaram pelo título de 

propriedade da terra porque não pensavam como o modelo capitalista: da propriedade 

individual, mas a queriam para viver e não queriam ver sua riqueza natural, principalmente as 

florestas, sendo destruída.  

Os caboclos e caboclas que restaram após a Guerra do Contestado, dispersaram-se 

pelas matas adentro, foram para outras regiões (como alto vale do Itajaí, sudoeste do Paraná, 

etc.) ou se tornaram peões dos fazendeiros, das serrarias, sub-contratados da agricultura 

familiar nos anos posteriores, etc. Atualmente, a condição de vida da maioria dos 

descendentes do Contestado é a de ser trabalhador sazonal dos cultivos agrícolas, na região ou 

operário das indústrias ligadas a madeira ou das empresas maiores nas cidades. Hoje muitos 

são “coletores da maçã” (Fraiburgo), do tomate (em Caçador), ou “peões do alho” 

(Curitibanos) ou “peões do pinho” (trabalhadores nos reflorestamento de pinus), ou “peão de 

granja” (trabalhador/a nas granjas de aves e suínos).  A terra ainda não foi um direito 

conquistado como lutaram no início do século passado. Apenas uma pequena minoria 

conseguiu, com muito trabalho, seu pedaço de terra para viver (muitos até sem terem o título 

de posse da mesma), isto é, como fruto de sua resistência e de sua conquista.  

A agricultura familiar vem perdendo força há mais de 40 anos e foi subordinando-se 

ao modelo da monocultura florestal, ao sistema de “integração” ou agronegócio. Embora 

permaneçam ainda traços agrícolas como identidade da região, houve um grande êxodo rural 

e atualmente está ocorrendo nova evasão da população para outras regiões. Os incentivos 

empresariais e governamentais para a plantação de mata não-nativa de pinus e eucalipto, que 



143 
 

vai ocupando este “vazio” territorial, (esvaziado) gerando novos problemas ambientais, pouco 

conhecidos ou divulgados.  

O modelo de desenvolvimento capitalista implantado na região caracteriza-se pelo 

agronegócio e continua beneficiando cada vez menos gente e a própria região. O uso intensivo 

de produtos químicos e de agrotóxicos em todas as etapas do processo de produção, inclusive 

em grande parte da agricultura familiar vem piorando as condições sócio-ambientais. Assim 

este modelo provoca um desenvolvimento regional desigual.  

Nos setores da suinocultura e da avicultura, quase não existem experiências de 

economia solidária na região. Começa-se a descobrir formas de substituição do cultivo do 

fumo pelos grupos agroecológicos pesquisados. Mas nos outros setores agrícolas, percebe-se 

ainda muito forte o monopólio e o controle de grandes empresas agroindustriais, seja nos 

insumos fornecidos, nas técnicas sofisticadas de criação destes animais, nas exigências 

sanitárias dos órgãos estatais e nos preços instáveis determinados apenas pelas grandes 

agroindústrias e mercado financeiro, etc. Estes fatores acabam inviabilizando a busca de 

associações ou grupos de economia solidária. A exceção disto é a experiência da APAECO 

(Irineópolis), porém busca há muitos anos vencer uma burocracia enorme para montar um 

pequeno abatedouro de frangos “caipira”. 

Como consequências do modelo capitalista, entre outras, apresenta-se o crescente 

êxodo rural desde a década de 1970. Algumas cidades concentraram um alto índice de 

população em poucos anos. Este processo foi gerando formas precárias de trabalho como o 

desemprego, o sub-emprego, o emprego sazonal nas plantações de tomate, batata-semente, 

alho, maçã, etc. Formam-se comunidades empobrecidas nas periferias das cidades e uma 

precariedade de vida que vai se mantendo pela falta de oportunidades e de poucas políticas 

sociais dos municípios para resolver esta situação. A melhor alternativa para isto ainda é a 

reforma agrária, como forma de retorno a agricultura familiar e agroecológica, sem dúvida. 

Mas até que ponto isto ainda é possível? Os assentamentos de reforma agrária, conquistados 

pelo MST apontam que é possível e podem ser uma alternativa viável para a construção de 

um desenvolvimento sustentável e solidário. 

Podemos incluir neste debate final, também, fragmentação ou isolamento das 

organizações populares. Muitas lideranças sociais têm uma atuação limitada, corporativista, 

preocupando-se apenas com o seu movimento, entidade ou organização. Nisto manifesta-se a 

pouca participação e formação de pessoas e de poucas entidades interessadas num controle 

social mais efetivo das políticas públicas e dos orçamentos públicos. Por causa disto a 

implantação de outro modelo de desenvolvimento solidário é o grande desafio. 
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Ainda hoje há dificuldades da população em participar de organizações de caráter mais 

político ou social. Há certo receio, timidez no que se refere à participação popular. 

Evidentemente, um fenômeno não só desta região. Talvez aí esteja uma das causas da pouca 

atuação de movimentos sociais e outras mobilizações populares ao longo dos anos 

subseqüentes. Por causa disto, ao longo destes anos percebe-se poucas conquistas a partir da 

organização popular, diferentemente de várias outras regiões do país. Alguns exemplos disso 

são: a) O sindicalismo, que surge na década de 1960, no meio, rural e urbano, principalmente 

o de trabalhadores das madeireiras, não obteve grandes conquistas e, parte dos seus dirigentes 

foi cooptada ou é tímida em propor alternativas. b) Os partidos políticos, do chamado campo 

democrático popular, não conquistaram nenhuma prefeitura nos últimos 30 anos de 

pluripartidarismo no Brasil, quando muito, dois vereadores por município; e não há 

representante eleito, nascido ou morador desta região, na câmara federal dos deputados há 

diversos anos; c) O Movimento dos Sem-Terra ainda permanece o de maior expressão de luta 

social na região, possuindo mais de 15 assentamentos, porém sem muitos avanços na 

organização de cooperativas de produção e no uso e posse coletiva da terra, etc. A exceção é a 

Coopercontestado, e ainda assim, a cooperação aí se restringe a poucas atividades 

econômicas. Alguns destes assentamentos por causa de falta de política agrícola nos anos 

anteriores até se descaracterizaram enquanto organização coletiva e desligaram-se da luta 

original pela reforma agrária. 

Neste sentido a economia solidária, em que pesem as dificuldades, contribuiu por 

práticas transformadoras na superação da exclusão social provocada pelo modelo 

hegemônico. A economia solidária fortalece relações solidárias, iniciativas comunitárias de 

combate a miséria, alternativas de geração de trabalho e renda, propicia produção de bens 

“limpos” e saudáveis como os alimentos agroecológicos, e a construção de um 

desenvolvimento sustentável na prática.  

Os empreendimentos solidários na região, mesmo com dificuldades citadas neste 

trabalho, têm dado alguns passos significativos, na melhoria da qualidade de vida, no 

crescimento organizacional, na difusão de novas experiências gerando um efeito 

multiplicador, na preocupação com o meio ambiente, na sensibilização para a necessidade de 

articulação em torno das políticas públicas, etc. Representam propostas concretas na busca 

pela cidadania e sobrevivência dos mais empobrecidos; na descoberta de formas alternativas 

para o desenvolvimento de atividades econômicas; na construção de um processo 

comunitário, como sementes de novos modelos de desenvolvimento regionais. Demonstram a 

possibilidade concreta de um desenvolvimento regional que não o capitalista, o baseado na 
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lógica do mercado ou da globalização neoliberal, mas, o alternativo onde articula o local e o 

global, o social e o natural, o tradicional e o inovador. Ou seja, o desenvolvimento que supera 

os fundamentos propostos pelo padrão capitalista. Aquele valoriza a solidariedade e a 

sustentabilidade em troca da exploração ilimitada deste. 

A continuidade e o fortalecimento de outros paradigmas de desenvolvimento regional 

como o solidário sustentável, depende da articulação destas iniciativas em rede; do apoio de 

políticas públicas à economia solidária e às outras experiências territoriais, sociais e 

ambientais alternativas; e do fortalecimento dos movimentos sociais na região. Entidades da 

sociedade civil como o CEPAGRI67 e a Cáritas têm um papel fundamental a ser retomado e 

fortalecido na região quanto a este aspecto. Os empreendimentos solidários, por si só, não 

conseguirão ser uma alternativa de desenvolvimento, de transformação regional, enquanto 

permanecerem como experiências isoladas ou apenas como “indicativas” de um modelo novo. 

Assim, estes não conseguirão reduzir os impactos ambientais e sociais do modelo capitalista, 

o dominante. Pois como demonstrado aqui estes empreendimentos também estão, não só 

comercializando, mas, acima de tudo, interagindo e sofrendo influências do próprio modelo 

hegemônico: o desenvolvimento capitalista. Este tende a sufocar ou coopta as experiências 

alternativas, provocando seu desaparecimento ou descaracterização. Em suma, a capacidade 

alternativa deve vir aliada com a capacidade “alterativa”, isto é, de alterar a região e os 

fundamentos e processos históricos do desenvolvimento hegemônicos. 

Evidentemente, as conclusões deste trabalho não se encerram aqui. Abre-se a partir 

delas novas possibilidades de pesquisa, reflexão e aprofundamento maior. Destaca-se a 

ausência de estudo neste trabalho das alternativas como as cooperativas agrícolas que 

surgiram na fase da agricultura familiar e a incorporação de elementos da “roça cabocla” na 

experiência da agricultura dos imigrantes europeus. Também mereceria um estudo maior 

sobre a importância dos assentamentos da reforma agrária e suas contribuições para o 

desenvolvimento regional alternativo. A própria história do movimento sindical, 

principalmente o dos trabalhadores rurais, que desde décadas anteriores tiveram presença em 

todos os municípios da região. Restam, portanto, ainda lacunas no campo teórico e prático da 

relação do desenvolvimento solidário sustentável e a influência da história do Contestado, 

atualmente. Além de aprofundamento sobre as estratégias para construção tal modelo 

alternativo, poderá ser incentivado e pesquisado.   

                                                 
67 O CEPAGRI existe juridicamente, mas desde 2007, encerrou suas atividades de assessoria a agricultores e 
grupos de agroecologia e economia solidária. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. EMPREENDIMENTOS APOIADOS PELO FUNDO ROTATIVO DOS MPAS 

1998 A 2008. 

 
Síntese da solicitação dos Mini Projetos: 

 

a) Associação de Fruticultores - AFAT - Arroio Trinta 

Este empreendimento situa-se no município de Arroio Trinta e foi apoiado em maio de 

1998. São 25 famílias de pequenos agricultores envolvidas. A produção está voltada para 

frutas de clima temperado como o kiwi, pêssego, maçã, nectarina, etc. O empreendimento 

surgiu a partir da atuação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR e do movimento de 

mulheres na região. Os objetivos de organizar coletivamente para organizar a comercialização 

e qualidade dos produtos; a ajuda na renda e a sobrevivência das famílias no meio rural. A 

forma de organização é cooperativa.  

 

b) Projeto Mini-Agroindústria - AFRUTA - Porto União   

Este empreendimento localiza-se no município de Porto União, recebeu ajuda em maio de 

1998 e foi formado por 12 famílias de agricultores. O que originou a formação do 

empreendimento foi participação no STR, movimento de mulheres, partido político e 

movimento Ecológico. Suas razões de trabalhar coletivamente: organizar a comercialização 

produtos agrícolas sem agrotóxicos e sobrevivência das famílias; e aumentar a solidariedade 

entre o grupo. Área de produção concentra-se em massa de tomate, conservas, sucos naturais 

e doces. Forma de organização: associação formal. 

 

c) Projeto Pão e Massas Val Verde – Arroio Trinta 

Este empreendimento recebeu apoio em agosto de 1998 e participam dele 12 mulheres 

agricultoras residentes na comunidade Val Verde, município de Arroio Trinta. É um grupo 

que surgiu a partir da participação das mulheres no STR e movimento de mulheres. Iniciaram 

com o objetivo de organizar coletivamente a comercialização de hortaliças, sem agrotóxicos e 

lutar pela sobrevivência das famílias no campo. Possuem uma associação informal. Área de 

produção: massas caseiras. 
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d) Associação Vida Nova – Caçador 

É uma associação de três famílias de pequenos agricultores situada nos arredores da 

cidade de Caçador e teve os recursos do apoio em agosto de 2000. A participação destes 

agricultores no STR, no movimento de mulheres e partido político levaram a montar a 

associação. Objetivos apresentados para se organizar coletivamente são os de organizar a 

comercialização de hortaliças sem agrotóxicos e a renda das famílias para permanecer 

trabalhando no campo. Área de produção: hortaliças, em estufa sem agrotóxicos. Sua forma 

de organização é a de associação informal.  

 

e) Vida com Saúde – Caçador 

É uma associação informal constituída de 04 famílias de agricultores no município de 

Caçador. Foi apoiado equipamentos para a produção de hortaliças orgânicas. A participação 

social que deu origem a associação foi no STR, no movimento de mulheres e nas pastorais. 

As razões expressas de organizar coletivamente são as de organizar a comercialização de 

produtos sem agrotóxicos para garantir a sobrevivência das famílias. Incluíram também o 

objetivo de vender na feira municipal de Caçador.  

 

f) Mini-Projeto Apicultura – Arroio Trinta 

Situado em Arroio Trinta, neste empreendimento participam 5 famílias de agricultores 

familiares. Receberam o empréstimo em outubro de 2002. A associação nasceu com a 

participação no STR e movimento de mulheres. Os objetivos de trabalhar coletivamente são 

os de organizar a comercialização de mel e outros produtos derivados da apicultura. O apoio 

foi para aquisição de equipamentos necessários à extração de mel, própolis e geléia real. E 

ainda uma associação informal. E suas dificuldades estão nas adversidades climáticas, o 

transporte para vender em municípios maiores. 

 

g) Projeto Frangos Caipiras – APAECO - Irineópolis 

Este projeto da associação de agricultores familiares da comunidade Colônia Escada 

de Irineópolis, envolve 6 famílias e recebeu o apoio em outubro de 2002. São famílias com 

intensa participação no STR, nas pastorais da juventude e da terra. Tem uma articulação com 
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a rede Ecovida68 de agroecologia. As razões para o trabalho coletivo é o de produzir, abater e 

comercializar frangos caipiras além de garantir a sobrevivência das famílias.  

 

h) Agroecologia Fonte de Vida - AGRUPAR - Canoinhas 

Situado na comunidade Salto da Água Verde, no município de Canoinhas, esta 

associação é constituída de 05 famílias de pequenos agricultores. As razões apresentadas para 

a organização coletiva são as de organizar a comercialização de hortaliças e verduras em 

estufa sem agrotóxicos e venda nas feiras livres. Este empreendimento recebeu o apoio em 

março de 2003.  Estas famílias têm uma participação destacada no Sindicato dos 

Trabalhadores da Agricultura Familiar – SINTRAF, e a associação está ligada a rede Ecovida.  

Ainda é uma associação informal.  

 

i) Padaria Le Soréle – Arroio Trinta 

O apoio foi dado a este grupo de três mulheres em outubro de 2004 para a aquisição de 

equipamentos de panifício e produção de massas. Localizada no centro de Arroio Trinta é 

uma associação urbana para a produção caseira de bolachas, pães, bolos, massas, etc. Estas 

mulheres participam de pastorais e movimento de mulheres. O coletivo é apresentado como 

meio de organizar a comercialização de pão e massas caseiras e garantir a renda e trabalho a 

estas mulheres.  

 

j) Agroecologia São Caetano - Macieira  

Este é um dos grupos pioneiros na área de associação e agroecologia, mas o apoio 

financeiro foi em maio de 2005 para aquisição de materiais para a produção de hortaliças 

ecológicas. É uma associação formal que envolve 4 famílias de agricultores na Linha São 

Caetano, no município de Macieira. A participação no STR, movimento de mulheres e nos 

encontros de agroecologia promovidos pelo CEPAGRI contribuíram para o surgimento da 

associação. O trabalho da associação visa organizar a comercialização de hortaliças sem 

agrotóxicos e a sobrevivência das famílias.  

 

 

 

                                                 
68 É uma rede de agroecologia que atualmente, conta com 21 núcleos regionais, abrangendo em torno de 170 
municípios do sul do Brasil. Seu trabalho congrega, aproximadamente, 200 grupos de agricultores, 20 ONGs e 
10 cooperativas de consumidores. Em toda a área de atuação da Ecovida, são mais de 100 feiras livres ecológicas 
e outras formas de comercialização. In: www.ecovida.org.br. Acesso em 18 de março de 2008. 
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k) Coopertrinta - Casa da Agricultura – Arroio Trinta 

Este é um projeto da cooperativa Coopertrinta que recebeu apoio em maio de 2005. O 

apoio visa à estruturação de um ponto de vendas de produtos produzidos pelos sócios da 

cooperativa. Além disto, quer aumentar a comercialização de doces, conservas e produtos 

artesanais; e garantir a sobrevivência das famílias. A Coopertrinta aglutina 10 famílias 

associadas de agricultores e produtores artesanais do meio urbano. Nasceu com apoio do STR, 

prefeitura municipal e movimento de mulheres.   

 

l) Amanhecer Crescendo – Salto Veloso  

Este projeto recebeu apoio em outubro de 2006, para aquisição de máquinas de costura 

para a confecção de lingeries. São três mulheres agricultoras que participam do projeto. A 

participação nas pastorais e num curso de confecção incentivou a organização da associação 

informal. Embora sejam agricultoras, o empreendimento situa-se próximo a Salto Veloso e 

Arroio Trinta, além de garantirem a venda em loja de Videira, sob encomenda. Os objetivos 

apresentados são os de que coletivamente consegue vender produtos, gerar renda e 

permanecerem residindo na roça.  

 

m) Associação Reciclar e Prolongar a Vida (ARP-Vida) – Matos Costa 

Este projeto recebeu um apoio de R$ 3.000,00 em 2007, para aquisição de uma 

máquina prensadeira e enfardadeira. Esta é uma associação com sete mulheres, com os 

objetivos de implantar a coleta seletiva do lixo; fortalecer a associação e possibilitar a 

sustentabilidade das famílias carentes associadas. Além destes pretendia orientar e sensibilizar 

a população para a prática de reciclagem; demonstrar que a prática da reciclagem apresenta 

resultados imediatos; diminuir a quantidade de resíduos depositados nos aterros sanitários. A 

associação possui estatutos sociais e CNPJ. 
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ANEXO 2. ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM MEMBROS PARTICIPANTES DOS 

EMPREENDIMENTOS 

 

1. Cite alguns motivos pelos quais surgiu o empreendimento? 

2. Quais eram as atividades exercidas dos membros antes da integração ao grupo? 

3. O que melhorou ou piorou sua condição de vida depois de ter participado do grupo? 

4. Os objetivos do início do empreendimento continuam os mesmos?  

5. Quais as dificuldades enfrentadas no começo da constituição do empreendimento? Como 

superaram tais dificuldades? 

6. Descreva como acontece a gestão/administração do empreendimento? 

7. Quais as dificuldades que se encontram hoje para continuar com o empreendimento de 

economia solidária?  

8. Que avanços (pontos positivos) que você percebe que o empreendimento realiza no local? 

9. Quais atividades as pessoas participam fora do empreendimento? 

10. O que a sua comunidade local (pessoas, políticos, entidades, empresas, etc.) comenta 

sobre o empreendimento?  


