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Resumo: Dado o crescente número de cooperativas 
brasileiras voltadas para a “Economia Solidária”, esta 
pesquisa buscou compreender quem são os cooperados 
e quais suas posições dentro destas instituições quando 
leva-se em consideração suas origens étnico/raciais nas 
novas formas de configuração do trabalho, no âmbito 
social e cultural, na sociedade contemporânea. 
 

1. Introdução 
A Economia Solidária tornou-se um tema de 

interesse de muitos pesquisadores (como Telles, 2003) 
[1]; Paralelamente, pesquisadores brasileiros e 
internacionais (como Gaiger, 2013) [2] se dedicam a 
compreender o lugar que negros e pardos ocupam na 
sociedade. Diante disso, esta pesquisa focou na junção 
dessas duas frentes temáticas, o lugar da raça/etnia 
dentro da economia solidária. 

Constata-se, pelo Censo de 2010, que a maioria da 
população do Brasil é negra e/ou parda e ao mesmo 
tempo, ainda que compondo a maioria no país, possui a 
maior taxa de analfabetismo acima dos 15 anos.  

Nesse contexto, pode-se dizer que, devido ao fato de 
que negros e pardos muitas vezes não encontrarem lugar 
em trabalhos formais, buscam como uma alternativa de 
geração de renda a economia solidária. 
 

2. Metodologia 
A metodologia contou com a técnica de pesquisa 

qualitativa (entrevistas e histórias oral das 
cooperativas/cooperados) e quantitativa (cruzamento de 
dados com as informações contidas no censo 2010 
fornecido pela SENAES), bem como pesquisa 
bibliográfica. 

Com o intuito de identificar como foram as 
trajetórias dos trabalhadores negros nas cooperativas, 
realizou-se a pesquisa qualitativa, por meio de estudos 
de caso e entrevistas, nas cooperativas da cidade de São 
Bernardo do Campo. Como pesquisa quantitativa, houve 
a possibilidade de se comparar os dados dos censos de 
2005/2007 e 2010/2013, agregando-se as questões como 
raça/etnicidade e escolaridade. Também foram 
utilizadas informações bibliográficas obtidas em fontes 
documentais e livros que versam a respeito do tema.   

 
3. Resultados 

Contata-se em todas as entrevistas, o quanto os 
cooperados que fazem parte da economia solidária 
persistem na tentativa de manter seus negócios, mesmo 
com as dificuldades para obter uma renda e ao mesmo 
tempo serem reconhecidos pela sociedade. 

 

 
Figura 1 – Configuração final dos produtos da 

cooperativa Sabão Selecta. 
 

Foram visitadas 34 cooperativas nos anos de 
2014/2015. A tabela a seguir representa as cooperativas 
ativas de São Bernardo do Campo neste período.  
 

Tabela I – Cooperativas ativas 2014/2015 

 
 

4. Conclusões 
Conforme demonstrado pelas entrevistas, a ausência 

de infraestrutura concreta, contribui para a lógica de 
exploração capitalista. Porém, o trabalho informal 
sempre significou para muitos, principalmente para 
negros e pardos, uma alternativa possível de 
sobrevivência, tornando-se uma saída para trabalhadores 
que buscam ocupar o espaço vazio, deixado pela 
dificuldade de ter seu lugar no mercado formal. 

 Portanto, se o marco legal da economia solidária 
estiver bem definido, esta pode diminuir os indices de 
precarização do trabalho.  
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Cooperativa Etnia 
Predominante

Escolaridade Média Nº de Cooperados

Associação Clube de Mães 
Missionárias

Não se aplica Não se aplica 10

Associação de Catadores de 
Papel, Papelão e Materiais 

Recicláveis
Negra Não se aplica 25

Bazar Lued Branca Ensino Médio 1
Cooperativa Sabão Selecta Parda Ensino Fundamental 15

Mercado e Adega São Jorge Parda Ensino Fundamental incompleto 5


