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RESUMO 

 

Através de pesquisa descritiva, teórica e bibliográfica estuda-se o Bem Viver, 

economia solidária, economia compartilhada e as relações existentes entre estas. A 

pesquisa é essencialmente inspirada nas doutrinas de ALBERTO ACOSTA a 

respeito do Bem Viver, de PAUL SINGER a respeito da economia solidária e 

TREBOR SCHOLZ e de TOM SLEE sobre economia compartilhada e 

cooperativismo de plataforma, além de pesquisa empírica pela análise de estudos 

produzidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, notícias publicadas em seus 

informativos e exame da jurisprudência dos Tribunais trabalhistas sobre as matérias. 

A proposta é demonstrar que todos os conceitos descritos se encontram ligados 

através de uma linha linear e evolutiva, traduzindo, todos, ao mesmo tempo, faces 

intrínsecas de uma mesma realidade, estudando-se, inicialmente, o Bem Viver, 

fatores que influenciaram sua criação, seus elementos e sua aplicabilidade no 

Direito do Trabalho, demonstrando quão influente é a sua perspectiva valorativa 

para esta seara do Direito. Após, analisa-se em específico a economia solidária, as 

cooperativas, economia compartilhada e cooperativismo de plataforma. É realizada 

uma análise panorâmica, jurídica e social das características de cada uma dos 

conceitos, expondo suas definições e constatando suas especificidades. Por fim, é 

estudada com maior aprofundamento a relação entre todos os institutos e os 

exemplos já em prática de aplicação do Bem Viver na economia, em cooperativas e 

cooperativas de plataforma. 

 

Palavras-Chave: 

 

Bem-viver; Economia solidária; Cooperativismo de plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Through descriptive, theoretical and bibliographical research we study the Bem 

Viver, solidarity economy, shared economy and the existing relationships between 

these. The research is essentially inspired by the doctrines of ALBERTO ACOSTA on 

Living Well, PAUL SINGER on Solidarity Economy and TREBOR SCHOLZ and TOM 

SLEE on shared economy and platform cooperativism, as well as empirical research 

for the analysis of studies produced by the Court Superior do Trabalho, news 

published in its reports and examination of the jurisprudence of the labor courts on 

the matters. The proposal is to demonstrate that all the concepts described are linked 

through a linear and evolutionary line, all of which translate into the intrinsic faces of 

the same reality, initially studying the Bem Viver, factors that influenced its creation , 

its elements and its applicability in Labor Law, demonstrating how influential its value 

perspective is for this area of Law. Afterwards, we analyze in specific the solidarity 

economy, the cooperatives, shared economy and platform cooperativism. A 

panoramic, legal and social analysis of the characteristics of each one of the 

concepts is carried out, exposing its definitions and confirming its specificities. 

Finally, the relationship between all the institutes and the examples already in 

practice of application of the Bem Viver in the economy, in cooperatives and 

cooperatives of platform, is studied with more depth. 
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Bem-viver; Shared economy; Plataform cooperativism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo pretende analisar a relação entre o Bem Viver, a 

economia solidária, a economia compartilhada e o cooperativismo de plataforma. 

O Bem Viver, visto como um novo sistema político-econômico-social se 

apresenta no momento atual como uma alternativa ao hipercapitalismo, 

hiperconsumismo e “cultura mundo”, trazendo novos princípios e valores de 

solidariedade, complementariedade e interculturaliedade, buscando a mudança de 

uma visão egoísta e antropocêntrica do mundo para uma biocêntrica que respeite 

mais as relações dos seres humanos entre si e destes com o meio ambiente. 

Ocorre que, como sistema ou teoria, se faz necessário pesquisar e 

constatar os meios pelos quais se pode colocar o Bem Viver em prática e, desta 

maneira, aos poucos aproximá-lo da população proporcionando seu crescimento e 

divulgação. 

Neste diapasão, ao longo do Capítulo 1, estudou-se seu histórico, 

conceito, definições e explicações, especialmente, com base na obra paradigma 

sobre o tema de ALBERTO ACOSTA. 

Evidenciou-se que o Bem Viver pode ser considerado uma alternativa 

tanto aos modelos capitalistas quanto comunistas e que, mesmo considerado uma 

utopia por muitos, pode ser verificado em atividade em muitas culturas, além de ser 

plenamente possível – e até mesmo necessária - seu emprego no momento atual. 

Ato contínuo, como se pode constatar, a economia solidária, possuindo 

as cooperativas como seu maior expoente, se mostrou como a melhor forma de 

proporcionar a aplicação do Bem Viver nas áreas econômicas, sociais e políticas.  

Portanto, ao longo do Capítulo 2 se estudou a origem e o conceito de 

economia solidária, notadamente com base nos ensinamentos de um dos maiores 

estudiosos brasileiros sobre o tema, PAUL SINGER, para, posteriormente, analisar-

se as cooperativas, seu histórico passado, presente e perspectivas para o futuro. 

Neste ponto, específico quanto às cooperativas, analisou-se os 

regramentos normativos, marcos legais e questões jurídicas controvertidas que lhes 

envolvem, notadamente nas cooperativas de trabalho e as usuais fraudes à 

legislação trabalhista e práticas obscuras existentes para se fraudar relações de 

vinculo de emprego entre cooperados e tomadores de serviços. 
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De posse da problemática que envolve o cooperativismo brasileiro, 

passou-se a analisar a economia de plataforma, principalmente pelas doutrinas de 

TREBOR SCHOLZ e de TOM SLEE, concluindo-se que ela é o próximo passo para 

a evolução do cooperativismo, ao mesmo tempo servindo como forma de 

modernização das cooperativas brasileiras e como solução para as fraudes 

trabalhistas usualmente praticadas. 

Por fim, ao longo do Capítulo 3, discutiu-se a possibilidade de 

modernização do cooperativismo nacional para sua transformação em 

cooperativismo de plataforma e, em conjunto, o aproveitamento dessa mudança 

para reorientação e reinterpretação de conceitos, aplicando-se, concomitantemente, 

os princípios e valores do Bem Viver nas suas bases. 

Desta maneira, esta monografia pretendeu, a partir de análises teóricas 

de estudos das áreas das ciências sociais, políticas, econômicas e jurídicas e 

análises empíricas, de jurisprudência dos Tribunais e normas do Direito Brasileiro, 

de direito comparado e organismos internacionais, debater o contexto trabalhista 

que envolve o Bem Viver e possíveis formas de sua consecução, notadamente, 

através do cooperativismo de plataforma. 

De forma alguma se pretendeu, até mesmo em razão de sua ampla 

magnitude e reflexos em diversas áreas das ciências humanas, esgotar o tema, 

mas, simplesmente, servir de incentivo para discussão e pensamento sobre esse 

novo sistema alternativo e evidenciar formas práticas para sua aplicação, buscando 

trazer algum efeito social ao estudo. 
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2 O SISTEMA POLÍTICO-ECONÔMICO-SOCIAL BEM VIVER 

 

2.1 Histórico, Conceito, Definições e Explicações Gerais Sobre o Bem Viver 

 

Positivado nas Constituições Federais do Equador e da Bolívia, o Bem 

Viver é uma proposta de transformação civilizatória. 

Ainda que possam ter surgidos sistemas e conceitos parecidos ao 

redor do mundo, convencionou-se1 que o Bem Viver teve sua origem na América 

Latina, particularmente nos países andinos e amazônicos, no contexto cultural dos 

povos indígenas que lá habitam. 

Pela sua origem indígena originariamente foi conceituado como sumak 

kawsay (na língua kíchwa), suma quamaña (na língua aymara) e nhandereko (na 

língua guarani). Seus nomes mais conhecidos são, todavia, o vivir bien utilizado na 

Bolívia e o mais famoso e difundido no restante do mundo, buen vivir, decorrente de 

seu uso no Equador. 

Mas, o que é o Bem Viver? 

O Bem Viver é um pensamento, uma teoria social que defende a 

construção coletiva e democrática de um novo sistema político-econômico-social, 

baseado fundamentalmente numa visão biocêntrica2 da sociedade. Busca-se a 

integração, através de um pensamento solidário dos seres humanos consigo 

mesmos e destes com o meio-ambiente. 

Através do Bem Viver emerge uma visão de mundo distinta do 

pensamento europeu-ocidental. É uma forma de orientação política e social fulcrada 

nas realidades e conceitos dos povos latino americanos, os quais, desde o período 

anterior à dominação europeia já possuíam propostas de práticas e desenvolvimento 

inspiradas na reciprocidade, solidariedade, coletividade e, especialmente, em 

objetivos plurinacionais e interculturais, albergando tanto a relação dos homens 

                                                           
1Conforme Alberto Acosta, “As mobilizações e rebeliões populares – especialmente – a partir dos 
mundos indígenas equatoriano e boliviano, caldeirões de longos processos históricos, culturais e 
sociais – formam a base do que conhecemos como Buen Vivir, no Equador, ou Vivir Bien, na Bolívia. 
Nestes países amazônicos, propostas revolucionárias ganharam força politica e se moldaram em 
suas constituições [...]”. ACOSTA, Alberto. O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros 
mundos. Alberto Acosta; tradução Tadeu Breda, São Paulo: Autonomia Literária, Elefante, 2016, p. 
23. 
2Para o biocentrismo homens e natureza fazem parte de uma única realidade só. Trata-se, nas 
palavras de ACOSTA, de uma “matriz comunitária de povos que vivem em harmonia com a 
Natureza”. Ibid., p. 24. 
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entre si quanto destes com a natureza, sendo interessante citar o exemplar resumo 

realizado por FERNANDO HUANACUNI MAMANI 3: 

 

Todos los pueblos en su cosmovisión contemplan aspectos comunes sobre 
el Vivir Bien que podemos sintetizar en: Vivir bien es la vida en plenitud. 
Saber vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre 
Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma 
de existencia en permanente respeto. 

 

Não se defende, contudo, uma visão atrasada, pré-moderna ou 

subdesenvolvida de sociedade. Não se defende que a humanidade retorne às 

práticas anteriores de uma realidade sem energia elétrica, avanços tecnológicos, 

mundo digital/cibernético, dentre outros inúmeros avanços da época moderna, mas, 

que o entendimento do papel do homem no mundo se modifique. O mote é a 

mudança da visão antropocêntrica do homem para constatação que este faz parte 

do planeta e é membro dele como todos os demais seres vivos e não vivos. O 

homem é uma única peça (ainda que a mais relevante e impactante) de toda a 

Natureza, esta sim, que deve ser a norteadora do pensamento, das práticas e das 

ações. A Natureza não existe em prol do homem, mas, o homem faz parte dela. 

Nesse exato sentido é muito esclarecedora a explicação de ALBERTO 

ACOSTA4 sobre o papel do Bem Viver e sua relação com os povos indígenas: 

 

Os indígenas não são pré-modernos nem atrasados. Seus valores, 
experiências e práticas sintetizam uma civilização viva, que demonstrou 
capacidade para enfrentar a Modernidade colonial. Com suas propostas, 
imaginam um futuro distinto que já alimenta os debates globais. O Bem 
Viver faz um primeiro esforço para compilar os principais conceitos, algumas 
experiências e, sobretudo, determinadas práticas existentes nos Andes e na 
Amazônia, assim como em outros lugares do planeta. 
O Bem Viver – isto é fundamental – supera o tradicional conceito de 
desenvolvimento e seus múltiplos sinônimos, introduzindo uma visão muito 
mais diversificada e, certamente, complexa. Por isso mesmo as discussões 
sobre o Bem Viver, termo em construção, são extremamente 
enriquecedoras. 
O Bem Viver revela os erros e as limitações das diversas teorias do 
chamado desenvolvimento. Critica a própria idéia de desenvolvimento, 
transformada em uma enteléquia que rege a vida de grande parte da 
Humanidade – que, perversamente, jamais conseguirá alcançá-lo. Por outro 
lado, os países que se assumem como desenvolvidos mostram cada vez 
mais os sinais de mau desenvolvimento. E isso em um mundo em que as 
brechas que separam ricos e pobres, inclusive em países industrializados, 
se alargam permanentemente.  

                                                           
3HUANACUNI MAMANI, Fernando. Buen Vivir/Vivir Bien, Filosofía, políticas, estrategias y 
experiencias regionales andinas. Lima: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, 2010, 
p. 32. 
4ACOSTA, Alberto. op cit, p. 24. 
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Não pode deixar de ser citado, também, o pensamento de JOSÉ 

MARTÍ5 que já em 1889 defendia uma visão distinta da sociedade, baseada na 

valorização do pensamento latino americano frente ao pensamento europeu-

ocidental: 

 

La universidade europea ha de ceder a la universidade americana. La 
historia de América, de los Incas a acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque 
no se enseñe la de los acrcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a 
la Grecia que nos es nuestra. Nos es más necessária. Los polítcos 
nacionales han de reemplaza a los políticos exóticos. Injértese em nuestras 
repúblicas el mundo; pero el tronco há de ser el de nuestras repúblicas. 

 

A citada cultura latino americana – andina e amazônica – possui uma 

visão distinta do papel do homem no planeta e sobre como deve ser organizada a 

vida em sociedade, baseada numa visão biocêntrica e numa atuação comunitária e 

de verdadeira cidadania dos seus membros. Busca-se a correção das práticas 

modernamente aceita por outras novas, fundamentada nos valores e experiências 

do Bem Viver. 

Entende-se que os atuais paradigmas dominantes de crescimento, 

acumulação e exploração dos recursos naturais sem limites, levaram e levarão, além 

da destruição do meio ambiente em si, à destruição do próprio homem uma vez que 

as desigualdades entre os homens e nações aumentam cada vez mais. A maioria 

dos seres humanos não alcançou e não possui condições de alcançar o bem estar 

material defendido pelo atual modelo capitalista de sociedade. 

Vivemos em uma sociedade capitalista de consumo que, através de 

uma visão antropocêntrica do mundo, defende um individualismo exacerbado o qual, 

se analisado por uma visão global e pela prática do cotidiano, ao invés de trazer 

benefícios ao homem e ao indivíduo, o aniquila e o insere na máquina cotidiana para 

alimentação do próprio sistema e de um seleto grupo que lhe domina6. 

                                                           
5MARTI, José. Discurso pronunciado em 19 de dezembro de 1889 à Sociedade Literária 
Hispanoamericana in ACOSTA, Leonardo. José Martí: El índio de nuestra América. La Habana: 
Centro de Estudios Martianos, 2015, p. 38. 
6Conforme cálculos realizados pela Oxfam com base no relatório Global Wealth Databook do banco 
Credit Suisse e na lista de bilionários da revista Forbes, “A riqueza global total alcançou a 
impressionante soma de US$ 255 trilhões. Desde 2015, mais da metade dessa riqueza tem ficado 
nas mãos do 1% mais rico da população mundial. No topo da distribuição, os dados para este ano 
indicam que, coletivamente, os oito indivíduos mais ricos do mundo detêm uma riqueza líquida de 
US$ 426 bilhões, valor equivalente à riqueza líquida da metade mais pobre da humanidade”. OXFAM 
INTERNACIONAL. Oxfam GB. Uma economia para os 99%. Oxford: 2017, p. 11. 
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ALBERTO ACOSTA7 não poderia ter utilizado expressões melhores 

para diagnosticar esta realidade e seus efeitos nas relações de trabalho: 

 

Muitíssimas pessoas só trabalham e produzem pensando em consumir, 
mas, ao mesmo tempo, vivem na insatisfação permanente de suas 
necessidades. Produção e consumo se tornam, assim, uma espiral 
interminável, esgotando os recursos naturais de maneira irracional e 
acirrando ainda mais a tensão criada pelas desigualdades sociais. Nesse 
ponto, desempenham papel determinante muitos avanços tecnológicos que 
aceleram o círculo perverso de produção crescente e apetites cada vez 
mais vorazes. 
(...) 
Na realidade, muitas das novas técnicas são fontes de renovadas formas de 
desigualdade, exploração e alienação. Muitos dos avanços tecnológicos, 
por exemplo, fazem com que certos trabalhadores se tornem imprestáveis 
ao passo que excluem todos aqueles que não consigam acessar a 
novidade. Tudo isso redefine o próprio trabalho, deslocando-o ao âmbito 
cognitivo e contribuindo com sua flexibilização. 

 

A globalização e “virtualização” do mundo não cumpriram com os 

papeis que lhe foram incumbidos e não cumpriram com as expectativas outrora 

esperadas, como muito bem constata MILTON SANTOS8 em sua obra fundamental 

sobre o tema, a perversidade sistêmica da prática econômica, política e social atual 

do mundo, decorrente da defesa cega e insensata da globalização posta pelo 

capitalismo dominante, está na raiz de uma “evolução negativa da humanidade”9. 

Vivemos, utilizando-se do conceito criado por GILLES LIPOVETSKY e 

JEAN SERROY10, em uma verdadeira “cultura-mundo”, decorrente da realidade 

planetária hipermoderna, reflexo de quatro polos estruturantes que definem a 

fisionomia dos nossos tempos, quais sejam, o hipercapitalismo (no aspecto 

financeiro), hipertecnização (no aspecto tecnológico), hiperindividualização (no 

aspecto social) e hiperconsumo (no aspecto cultural) que causa uma “sociedade 

desorientada”, ansiosa, ao mesmo tempo homogênea e fragmentada culturalmente, 

destituída das bases culturais regionais e locais em todos os aspectos sociais. 

                                                           
7ACOSTA, Alberto. op. cit., p. 23. 
8SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento única à consciência universal. 
23. ed. Rio de Janeiro: Record, 2013. 
9Ibid, p. 20. 
10LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A cultura – mundo: resposta a uma sociedade 
desorientada. Gilles Lipovetsky e Jean Serroy; tradução Maria Lúcia Machado. 1. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011, p. 32. 
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Para ZYGMUNT BAUMAN11, os capitalistas da era moderna recente, 

“graças à mobilidade dos seus recursos agora líquidos, não enfrentam limites reais o 

bastante — sólidos, firmes, resistentes — que obriguem ao respeito”. Trata-se do 

principal efeito econômico e social/cultural da globalização moderna que, em outras 

palavras às de BAUMAN, faz com que os limites ao capital, mesmo aqueles 

impostos administrativamente pelo Estado, se encontrem fluidos e distantes, sem o 

poder de impor a vontade do Estado sobre a vontade do “mercado”. 

Vê-se, pois, que toda essa globalização hipermoderna (ou pós-

moderna) é decorrente, pela falta quase absoluta de controle, de uma visão 

equivocada a respeito dos rumos que a sociedade e sua interação devem possuir. 

Trata-se, especialmente, de uma visão equivocada do conceito “desenvolvimento”, 

do que significa a expressão tanto no nível individual quanto coletivo e, mais ainda, 

no nível global. 

O “desenvolvimento” é estimado hoje muito mais pela análise 

econômica da sociedade do que de outras características suas. Não é por outro 

motivo que a Organização das Nações Unidas – ONU define, verbi gratia, 

“desenvolvimento sustentável” como uma realidade que alberga 3 (três) elementos 

centrais: “crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente12”. 

Verificando esta realidade, expôs GRO HARLEM BRUNDTLAND, já em 1987, em 

seu histórico e célebre relatório “Nosso Futuro Comum”13, que: 

 

(...) a palavra “desenvolvimento” foi empregada por alguns num sentido 
muito limitado, como “o que as nações pobres deviam fazer para ser 
tornarem mais ricas”, e por isso passou a ser posta automaticamente de 
lado por muitos, no plano internacional, como algo atinente a especialista 
àqueles ligados a questões de ‘assistência ao desenvolvimento.14 

 

Esta noção equivocada desenvolvimentista cresceu ainda mais no 

período da “Guerra Fria”, na qual os dois sistemas capitalista e comunista 

proporcionaram a efetiva criação de uma geopolítica internacional, com a 

                                                           
11BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Zygmunt Bauman; tradução 
Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 17-18. 
12ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. PNUD. As perguntas mais frequentes sobre os 
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). Sine loco: 2017, p. 6. 
13COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 
2. ed. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1991, p. XIII. 
14No texto original “The word "development" has also been narrowed by some into a very limited 
focus, along the lines of "what poor nations should do to become richer", and thus again is 
automatically dismissed by many in the international arena as being a concern of specialists, of those 
involved in questions of "development assistance". Ibid, p. 7 
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instrumentalização dos países ao redor do globo para prospecção de seu ideal 

político/ideológico e, isto tudo, com base na competição decorrente do exemplo e 

demonstração de serem (os sistemas) mais desenvolvidos uns que os outros. 

Ambos buscaram, mantendo a ótica antropocêntrica e economicista de 

desenvolvimento, um crescimento sem limites, à custa da degradação do meio 

ambiente, dos seres humanos e não humanos dos locais explorados e do próprio 

labor humano. Ou seja, ainda que os fundamentos teóricos, políticos e ideológicos 

dos sistemas fossem distintos, o efeito prático produzido foi o mesmo, a utilização da 

força de trabalho humana para modificação do meio ambiente em busca do 

“desenvolvimento”, este último estimado sob uma ótica antropocêntrica da realidade.  

A melhor constatação deste comportamento foi a tentativa de 

exportação das ideologias como, por exemplo, o “american way of life” capitalista, 

por meio de uma propaganda desenvolvimentista fundamentada nas corridas 

armamentistas, espaciais e econômicas. 

E, quanto ao comunismo, vale destacar o entendimento do próprio 

KARL MARX15 sobre os valores de uso, expondo uma visão que mantém o homem 

como centro e a natureza como um meio de ação, um mero instrumento para a 

prospecção da evolução ou, sem suas palavras, a “matéria natural como uma força 

natural”: 

 

(...) o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em 
que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 
metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural 
como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 
pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 
apropriar-se da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida.  

 

 A propaganda de ambos era baseada no falso conceito de 

desenvolvimento atrelado à demonstração de maior poderio bélico, produção de 

tecnologia para a conquista do espaço e nas relações econômicas, nenhum deles 

(diferente do que defende o Bem Viver) buscava se perpetuar pela vitrine de altos 

índices de felicidade das populações ou de preservação ambiental. 

Veja-se a análise deste período histórico por ALBERTO ACOSTA16: 

 

                                                           
15MARX, Karl. O Capital: crítica à economia política. Karl Marx. Tradução Regis Barbosa e Flávio 
R. Ketche. 3. ed. v.1, t.1, São Paulo: Nova Cultura, 1988, p. 149. 
16ACOSTA, Alberto. op. cit., p. 47. 
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Foi em torno do “desenvolvimento”, em plena Guerra Fria, que girou o 
enfrentamento entre capitalismo e comunismo. Inventou-se o Terceiro 
Mundo, e seus membros foram instrumentalizados qual peões no xadrez da 
geopolítica internacional. Uns e outros, direitas e esquerdas, estabelecendo 
diversas especificidades e diferenças, assumiram o desafio de alcançar o 
“desenvolvimento”. Nos quatros cantos do planeta as comunidades e as 
sociedade foram – e continuam sendo – reordenadas para adaptar-se ao 
“desenvolvimento”. Este se transformou no destino comum da Humanidade, 
uma obrigação inegociável. 

 

Em decorrência destas práticas, o desenvolvimento (com todas as 

nomenclaturas e “tipos” distintos), passou a ser perseguido por todos: 

desenvolvimento econômico, social, sustentável, global, regional, local, etc... 

Sempre se inovou na busca do desenvolvimento, mas, nunca, se discutiu ele 

mesmo, suas bases e alicerces, objetivos e finalidades, enfim, os motivos pelos 

quais deveríamos persegui-lo17. 

Exatamente neste ponto é que o Bem Viver, especialmente para os 

países “subdesenvolvidos” ou em “desenvolvimento” apresenta sua maior 

contribuição. Trata-se de uma alternativa ao conceito de desenvolvimento europeu-

ocidental o qual, ainda que em constante busca pelos países periféricos como 

mostra a história, evidentemente, nunca será encontrado. Neste aspecto, salienta-se 

a doutrina de WOLFGANG SACHS18: 

 

Os últimos quarenta anos podem ser denominados como a era do 
desenvolvimento. Esta época está chegando ao fim. Chegou o momento de 
escrever seu obituário. Como um majestoso farol que guia os marinheiros à 
costa, o “desenvolvimento” foi a ideia que orientou as nações emergentes 
em sua jornada ao longo da história do pós-guerra. Sob democracias ou 
ditaduras, os países do Sul proclamaram o desenvolvimento como 
aspiração primária depois de terem sido libertados da subordinação 
colonial. Quatro décadas mais tarde, governos e cidadão ainda estão com 
os olhos fixos nesta luz, que agora cintila tão longe como sempre: todo 
esforço e todo sacrifício se justificam para alcançar a meta, mas a luz 
continua distanciando-se na escuridão. 

 

Através do Bem Viver busca-se a criação de uma noção de 

desenvolvimento próprio dos povos locais, retomando suas raízes, conhecimentos e 

práticas. Não cabe, neste sistema, a imitação, pelos povos periféricos, do estilo de 

vida, práticas sociais e econômicas dos povos centrais, marginalizando as 

sabedorias e exemplos históricos dos povos ancestrais e de sua cultura original. 

                                                           
17Não é por outro motivo que, talvez por perceber essa realidade, a agenda da Reunião Anual do 
Fórum Econômico Mundial de 2018 tenha sido a crescente desigualdade entre os povos. 
18WOLFGANG SACHS apud ACOSTA, Alberto. op. cit., p. 53. 
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Deve ser desconstruído o ideário relacionado a homem “civilizado” e 

“selvagem”. 

Tal qual a teoria do “desenvolvimento”, os atuais elementos que 

qualificam uma sociedade como “civilizada” e “avançada” ou “selvagem” e “atrasada” 

são decorrentes da visão dominante imposta pelos valores civilizatórios dos 

colonizadores europeus e do pensamento ocidental. Os europeus quando chegaram 

às Américas, naturalmente, julgaram a si mesmos como desenvolvidos/civilizados e 

os outros povos como primitivos/atrasados. A própria noção de “descoberta” da 

América que era habitada por povos com relevante densidade demográfica e 

consolidadas culturas (estabelecidas há milênios) evidencia esse pensamento 

dominante, conforme PIRRE CLASTRES19: 

 

Lembremos, pois, o que é um truísmo apenas em aparência: a América do 
Sul é um continente cuja imensa superfície, com raríssimas exceções (como 
o deserto de Atacama no extremo norte do Chile), era inteiramente ocupada 
pelos homens no momento do descobrimento da América no final do século 
XV. Ocupação, aliás, bastante antiga, de cerca de trinta milênios, como o 
atestam os estudos da pré-história. Por outro lado, convém observar que, 
contrariamente a uma concepção até pouco tempo muito difundida, a 
densidade da população indígena era relativamente elevada. As pesquisas 
de demografia, especialmente as da escola de Berkeley nos EUA, 
constituem uma reorientação radical do ponto do vista "clássico", para o 
qual a América do Sul, salvo em sua parte andina, era um quase-deserto. 
Pela antigüidade do povoamento, pelo número da população (várias 
dezenas de milhões), pela dimensão continental de seu território, a América 
do Sul oferecia as condições para uma muito ampla diferenciação cultural. 

 

Assim, junto com a colonização dos povos “atrasados” difundiu-se no 

ideário dos povos colonizados uma noção de desenvolvimento em benefício dos 

povos europeus/ocidentais, naturalmente, o modelo extrativista o qual, ao mesmo 

tempo em que possibilitava a dominação cultural, possibilitava a dominação 

econômica. Paralelamente ao genocídio de populações inteiras e suas respectivas 

culturas, houve uma exploração generosa dos recursos naturais e dos seres 

humanos de modo que, até os dias atuais20, se observa na pauta econômica dos 

países periféricos uma preocupação fundamental com o setor primário da economia. 

                                                           
19CLASTRES, Pierre. Arqueologia da Violência: pesquisas de antropologia política. São Paulo: 
Editora Cosac & Naify, 2004, p. 64. 
20Neste aspecto, importante contribuição de TEIXEIRA DE ASSIS, que trouxe o conceito de 
“colonialidade na apropriação da natureza”, in verbis: “Se, no colonialismo histórico, a rapina dos 
recursos naturais se legitimava pela força e supremacia político-militar do Estado colonizador, no 
contexto de colonialidade na apropriação da natureza, há outros mecanismos de poder que 
promovem a aceitabilidade da exploração territorial, dentre os quais se destacam: consideração, 
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Verifica-se, pois, que além de todos os efeitos maléficos que o 

hipercapitalismo e a globalização trouxeram para o mundo e sua cultura, seus 

efeitos são ainda mais perversos para os países periféricos, considerados, desde 

sua colonização, como selvagens, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, 

levados a reboque pelas decisões econômicas e políticas dos países centrais. 

O Bem Viver se mostra, assim, como uma alternativa ao modelo de 

desenvolvimento atual. Fugindo dos históricos limites e contrastes entre os sistemas 

capitalista e comunista (centrais, por origem), o Bem Viver é um sistema político-

econômico-social de origem periférica e local, que prioriza as qualidades e 

características regionais, retomando, como já escrito, às raízes, conhecimentos e 

práticas originais. 

 

2.2 Uma Alternativa Para os Modelos Atuais 

 

Inicialmente, importante esclarecer que, diante do controverso conceito 

de sistema existente na área das ciências sociais, optou-se, em decorrência da 

análise dos “sistemas” não se tratar o objetivo de exame deste estudo, pela 

utilização do conceito e pensamento de “sociedade” e “sistema” formulado por 

NIKLAS LUHMANN que, sob o entendimento do autor, é aquele que mais se amolda 

ao Bem Viver em debate. Portanto, parte-se do pressuposto que a própria sociedade 

é um sistema, sem distinção com o meio, autopoiético e autoreferencial. 

Realizada esta breve drigressão, volta-se ao tema do presente estudo. 

Busca-se, através do Bem Viver e dos conceitos já destacados, um 

novo tipo de sistema político-econômico-social, distinto do atualmente generalizado 

capitalista e do seu oposto comunista. 

Sua proposta é que consigamos - por meio de um juízo em permanente 

construção, livre de preconceitos e aberto para formulações alternativas de vida - 

viver em maior harmonia entre si e com a natureza, respeitando-se a reciprocidade, 

                                                                                                                                                                                     
como vantagem comparativa no mercado mundial, a extração de riquezas naturais; discurso da 
disponibilidade de terras vazias, degradadas e inexploradas; necessidade de tornar o território 
economicamente produtivo; criação da ideia-força de que o progresso e o crescimento econômico se 
atrelam à extração de riquezas naturais; conciliação e harmonia entre exploração capitalista da 
natureza e preservação ambiental; e integração dos produtos primários à economia global como 
forma de pavimentar o caminho para era moderna”. TEIXEIRA ASSIS, Wendell Ficher. Do 
colonialismo à colonialidade: expropriação territorial na periferia do capitalismo. Caderno CRH, 
Salvador, v. 27, n. 72, p. 613-627, Set./Dez. 2014, p. 616. 
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relacionalidade, complementariedade e solidariedade entre indivíduos e 

comunidades. 

Trata-se de uma alternativa, ainda que inicialmente utópica, andina e 

amazônica, que pretende servir como plataforma para discussões, debates, 

consensos e ações a respeito dos devastadores efeitos das mudanças climáticas, 

além das perversas e crescentes (especialmente para os países periféricos) 

marginalizações e desigualdades sociais. Busca-se construir não um único modelo, 

mas possibilitar e imaginar novas utopias e sistemas tendo o pós-capitalismo e não 

o pós-neoliberalismo ou hipercapitalismo como momento a ser ultrapassado. 

ALBERTO ACOSTA21 ensina que a tarefa (descolonizadora) do Bem 

Viver é reinterpretar os conceitos de desenvolvimento e progresso enquanto direção 

e objetivos únicos, apresentando-se como uma oportunidade para construir coletiva 

e democraticamente novas formas de vida, sempre, possuindo como norte uma 

visão biocêntrica do mundo: 

 

O Bem Viver propõe uma cosmovisão diferente da ocidental, posto que 
surge de raízes comunitárias não capitalistas. Rompe igualmente com 
lógicas antropocêntricas do capitalismo enquanto civilização dominante e 
com os diversos socialismos reais que existiram até agora – que deverão 
ser repensados a partir de posturas sociobiocêntricas e que não serão 
atualizados simplesmente mudando seus sobrenomes. Não esqueçamos 
que socialistas e capitalistas de todos os tipos se enfrentaram e ainda se 
enfrentam no quadrilátero do desenvolvimento e do progresso. 

 

De outro lado, é importante deixar claro que o Bem Viver não busca, 

primeiro, “sair” do capitalismo para só então desenvolver-se como sistema, a 

superação do capitalismo é defendida por uma mudança na linha civilizatória. 

Busca-se o encerramento de processos histórico-culturais impostos pelos países 

centrais, nutrindo-se, como explica HÉCTOR ALIMONDA22, “no legado dos povos 

andinos, em suas práticas cotidianas, em sua sabedoria prática”. 

Obviamente que não existe um receituário materializado de como se 

fazer desenvolver o sistema e obviamente que não se trata de coletar algumas 

práticas isoladas andinas e indígenas para aplicá-las na realidade que vivemos 

atualmente. O Bem Viver não é retrógrado e não busca o fim do progresso e 

desenvolvimento global.  

                                                           
21ACOSTA, Alberto. op. cit., p. 69-72. 
22HÉCTOR ALIMONDA apud ACOSTA, Alberto. op. cit., p. 73. 
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Como já dito, busca-se, através de uma visão holística, biocêntrica, 

democrática e, principalmente, de resistência e revolução dos povos periféricos, uma 

mudança civilizatória que alberga todos os sentidos e aspectos da vida. Não se trata 

de uma mudança apenas econômica, apenas política, apenas social, se trata de 

uma mudança filosófica de interpretação do mundo e do papel do homem no planeta 

em que vive e faz parte como membro, numa verdadeira interação de 

relacionalidade e complementariedade entre (todos) os seres vivos, denominada por 

MÔNICA CHUJI23 como “interculturaliedade“: 

 

Pienso que la interculturalidad debe ser puesta en la dimensión de ubicar 
puentes en la transición civilizacional. Es decir, la interculturalidad debe ser 
la forma por la cual conservemos lo mejor de este sistema, para ir 
transitando hacia un nuevo sistema que supere de manera definitiva al 
capitalismo y a la modernidad. Vista de esta manera, la interculturalidad se 
convierte en una de las formas más convenientes para superar el desarrollo 
y transitar al Sumak Kawsay. 

 

Vale citar, também, a definição criada por MARIO PALACIOS24: 

 

El Buen Vivir no se puede entender de manera que unas mentes lúcidas o 
tal vez algunos iluminados ilustrados hayan construido una teoría, no es así. 
El Buen Vivir es la construcción colectiva de pueblos, de nacionalidades, de 
misiones colectivas, de esperanzas colectivas, de crear y recrear y en esta 
etapa de franca confrontación con el modelo y con el sistema capitalista 
global, hemos ido y seguimos construyendo. 

 

O Bem Viver, como alternativa para os modelos atuais, reafirma 

princípios, valores, propostas e práticas dos povos periféricos, confrontando a visão 

elitista e individualista da intelectualidade ocidental-colonialista. Defende um 

discurso coletivo e em construção que confira visibilidade e voz aos povos 

desconsiderados pelo capitalismo para que possamos repensar o mundo por meio 

da complementariedade e imaginar outras soluções, formas distintas de pensar e 

atuar, sempre partindo do princípio de que tudo está interconectado, especialmente 

o ser humano entre si e o ser humano com a natureza.  

                                                           
23CHUJI, Mónica. Modernidad, desarrollo, interculturalidad y Sumak Kawsay o Buen Vivir, 
palestra conferida no Fórum Internacional sobre Interculturaliedade e Desenvolvimento em Uribia, 
Colômbia, 23 de maio de 2009, Fundação Regional de Assessoria em Direitos Humanos, p. 03. 
24PALACIOS, Mario. El Buen Vivir y el Bien Vivir desde la visión, con la palabra y vivencia de 
sus hacedores los Pueblos Indígenas de los Andes, palestra conferida no Fórum dos Povos 
Indígenas Andinos no Congresso da República do Perú, 28 de janeiro de 2010, p. 8-9. 
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Portanto, percebe-se que não se pode deixar de lado a noção de uma 

vida em constante mutação e interferência global. Todos os povos, por vivenciarem 

um só meio, se encontram intrinsicamente ligados por ele e entre si. Os atos e 

decisões de uma determinada sociedade, em um local específico, produzem efeitos 

para todas as demais sociedades e seres do globo.  

O Bem Viver, portanto, como alternativa de sistema, por uma estratégia 

politíco-identitária, ao mesmo tempo em que propõe a retomada de valores regionais 

e locais de povos periféricos, propõe que estes valores sejam transmitidos para o 

restante do globo, numa verdadeira interculturaliedade e reciprocidade, como muito 

bem descreveu GLORIA ALICIA CAUDILLO FELIX25  

 

De esta manera, podemos observar la implementación de una estrategia 
político-identitaria, que busca mostrar las cualidades de su propuesta (del 
nosotros), frente a las debilidades de Occidente (los otros) con el fin de 
legitimarse y ser reconocidos como portadores de una propuesta alternativa 
a la crisis del sistema capitalista, confrontando Vivir Bien con vivir mejor. 

 

Como sistema, possui diversas finalidades e intenções, mas, sobretudo 

os 10 seguintes princípios que consubstanciam o pensamento exposto acima: (i) 

recuperar o sentido coletivo da vida, entendendo a comunidade como base da 

organização social e da distribuição de bens; (ii) praticar a reciprocidade como 

princípio de todas as relações entre as pessoas, comunidade e a natureza; (iii) 

aplicar a democracia direta em assembleias, com participação de todos os atores 

sociais chegando em acordos pelo consenso; (iv) respeitar as diferenças, sabendo 

escutar sem discriminação, conferindo voz, identidade e dignidade para todas as 

minorias, buscando-se uma sociedade com equidade e sem exclusão; (v) respeitar 

as diferenças com os demais seres vivos, ampliando o conceito de diversidade para 

albergar a fauna, flora e o planeta inteiro como um todo; (vi) viver e respeitar os 

ritmos da natureza, com uma alimentação sana e compatível com o local e época, 

respeitando-se as estações do ano, condições climáticas e a agricultura familiar; (vii) 

recuperar a noção de espaço e tempo sem a influência do hipercapitalismo, para se 

ter mais consciência do passado, presente e futuro; (viii) utilizar-se da tecnologia 

para promover uma melhor comunicação e integração entre os povos, sem o mote 

do hiperconsumismo como pano de fundo; (ix) modificar a forma de exploração do 

                                                           
25CAUDILLO FELIX. Gloria Alicia. El buen vivir: un diálogo intercultural. Revista Ra Ximhai, v. 8, n. 
2, Sine loco: Universidade Autônoma Indígena do México, 2012, p. 362. 
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trabalho, de modo que se retome a reciprocidade do trabalho nas comunidades e 

regiões próximas, havendo o intercambio de conhecimento, produtos e serviços 

entre os atores sociais próximos e, finalmente, albergando todos os princípios acima, 

(x) entender os conceitos de progresso, desenvolvimento e evolução de uma 

maneira distinta, considerando a história e as relações humanas-sociais não com 

uma linha reta que sempre vai para frente (sob a ótica do colonizador, dos povos 

centrais), mas como um círculo que se alimenta do passado e do presente de todos 

os povos para construção do futuro. 

Resumindo de maneira muito clara os princípios descritos, ALBERTO 

ACOSTA26, citando MÓNICA CHUJI, JOSÉ MARÍA TORTOSA e BOAVENTURA DE 

SOUSA SANTOS, ensina que: 

 

O Bem Viver, como alternativa do desenvolvimento, é uma proposta 
civilizatória que reconfigura um horizonte de superação do capitalismo. Isso 
não significa – como disse Mónica Chuji, indígena e ex-deputada 
constituinte de Montecristi – “um retorno ao passado, à idade da pedra ou à 
época das cavernas”, e tampouco uma negação à tecnologia ou ao saber 
moderno, “como argumentam os promotores do capitalismo”. 
José Maria Tortosa vai além ao sintetizar que “o Bem Viver [é] uma 
oportunidade para construir outra sociedade, sustentada em uma 
convivência cidadã em diversidade e harmonia com a Natureza, a partir do 
conhecimento dos diversos povos culturais existente no país e no mundo”. 
E isso significa, conclui o sociólogo português Boa Ventura de Sousa 
Santos, que o Bem Viver é “um conceito de comunidade onde ninguém 
pode ganhar se seu vizinho não ganha. A concepção capitalista é 
exatamente oposta: para que eu ganhe o resto do mundo tem que perder”. 

 

Através desta ótica o Bem Viver é um ponto de partida para 

desconstrução da matriz central, ocidental, colonial, do Estado monocultural, da 

globalização homogeneizante que criou a “cultura-mundo”, em suma, do 

hipercapitalismo e do hiperconsumo, supondo uma visão holística e intercultural dos 

seres vivos, apontando para uma ética da suficiência, com consumo, produção e 

trabalho conscientes, retirando-se os privilégios daqueles que concentram a maior 

parte da riqueza do mundo não para distribuí-los igualmente entre toda população, 

mas, para distribuí-los igualmente, de forma consciente, respeitando os valores 

locais e comunitários, possibilitando um consumo inteligente e a manutenção do 

planeta terra para o futuro. 

No cerne do Bem Viver se encontra uma utopia revolucionária que 

pretende deslocar a visão antropocêntrica do mundo para sua visão biocêntrica, não 

                                                           
26ACOSTA, Alberto. op. cit., p. 76. 
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negando que será importante realizar-se radicais mudanças nas atuais práticas 

econômicas, políticas e sociais. Se a vida como conhecemos atualmente não se 

mostra compatível com o futuro do planeta e das próximas gerações, não se deve 

medir esforço para se adaptar a um novo sistema que traz uma alternativa 

consciente de futuro. 

Neste exato sentido, é muito valioso explorar - sem deixar de lembrar 

que o Bem Viver já é praticado por diversos povos do mundo – as diversas 

tentativas de aplicação do Bem Viver no mundo contemporâneo e que podem servir 

de exemplo para as práticas futuras. 

 

2.3 O Bem Viver na Prática 

 

Pela característica oral de transmissão de conhecimentos das 

comunidades andinas e amazônicas, acrescido da característica do Bem Viver como 

conceito em construção e cultural27, não existe registro escrito sobre o início e 

origem do conceito. 

O Bem Viver, especialmente porque significa uma forma de resistência 

e combate ao colonialismo e ideário de economia e sociedade dos povos centrais, 

ainda não foi plenamente absorvido ou até mesmo aceito pelo mundo ocidental-

capitalista que, através de suas críticas, fundamentadas em seus próprios valores e 

sem realizar uma verdadeira análise imparcial do sistema, o qualificam como 

atrasado, retrógrado ou sem efeito prático. 

Exatamente por isso que, em que pese tratar-se de uma prática 

milenar, como é conhecido e estudado hoje, conforme descrevem LILIANE 

CRISTINE SCHLEMER ALCANTARA e CARLOS ALBERTO CIOCE SAMPAIO28, o 

conceito surgiu para a intelectualidade ocidental ao longo da década 90, sendo 

considerado como “filosofia de vida”, “cosmologia”, “atitude de vida”, “ontologia”, 

“modelo de desenvolvimento” e “alternativa ao desenvolvimento”. 

                                                           
27Utiliza-se o conceito de “cultura” como sendo a tensão entre passado e futuro, o dever ser 
correspondendo aquilo que é, que se foi e que se pretende ser em determinado contexto histórico, 
axiológico, de tempo e espaço, conforme o conceito de cultura e culturalismo de Miguel Reale. 
REALE, Miguel. Paradigmas da cultura contemporânea. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, passim. 
28ALCANTARA, Liliane Cristine Schlemer; SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce. Bem Viver como 
paradigma de desenvolvimento: utopia ou alternativa possível? Revista Desenvolvimento, Meio 
Ambiente, v. 40, p. 234. 
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Realizando uma pequena digressão, percebe-se, pois, que em 

nenhuma de suas classificações, entende-se o Bem Viver como um verdadeiro 

“sistema”, apesar de, intrinsicamente, pelas suas próprias características, não haver 

como realmente se entender o Bem Viver sem outro tipo de análise. Critica-se, com 

todo o respeito e humildade possíveis, os autores de conteúdo acadêmico anteriores 

sobre o Bem Viver neste ponto. 

Portanto, se faz necessário expor os principais momentos em que o 

Bem Viver foi consubstanciado na prática, deixando de ser uma mera utopia ou 

conceito acadêmico para se tornar uma efetiva forma de transformação do atual 

hipercapitalismo, buscando convencer que é possível, sim, mesmo que 

paulatinamente e desafiadoramente, implementar o Bem Viver no mundo moderno29. 

A primeira visualização que se tem notícia de aplicação do Bem Viver é 

na comunidade quéchua amazônica “Sarayaku”, localizada na Província de Pastaza, 

no Equador, com um território de 135.000 metros quadrados e população de cerca 

de 1.200 habitantes. Portanto, uma comunidade com sua sociedade efetivamente 

desenvolvida, que há muito deixou seu traço tribal, na qual seus membros buscam 

uma boa relação com o ecossistema de seu entorno, controle agrícola que garanta 

sua soberania alimentar, divisão de funções sociais equitativa entre homens, 

mulheres, crianças e idosos de acordo com suas possibilidades30, organização do 

trabalho de forma coletiva e comunitária de forma que todas as tarefas possuem 

correlação e interligações entre si. A comunidade, inclusive, foi autora e vencedora 

de uma ação junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado do 

Equador, na qual conseguiu impedir a exploração petrolífera em se território31. 

A segunda visualização é o Projeto Andino de Tecnologias 

Camponesas, localizada inicialmente em Cusco no Peru e com início em 1986, que 

forma técnicos, docentes e professores nas regiões andinas do Peru e Bolívia, em 

                                                           
29Conforme ALBERTO ACOSTA: Escrever essa mudança histórica, ou seja, a transição de uma 
concepção antropocêntrica para uma sociobiocêntrica, é o maior desafio da Humanidade, se é que 
não queremos colocar em risco a existência do próprio ser humano na Terra. ACOSTA, Alberto. op. 
cit., p. 121. 
30Percebe-se, nesta característica, um verdadeiro tratamento “isonômico”, conforme famosa premissa 
de ARISTÓTELES de tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais na medida de 
suas características diferenciadoras. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Aristóteles. Tradução Mário 
da Gama Kury. Brasília: Editora da UNB, 1984, p. 324. 
31Para maiores informações sobre o povo Sarayaku e sua ação contra o Estado do Equador, verificar 
a decisão da Corte disponível em 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf, 
acesso em 28.01.2018. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf
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coordenação com as universidades locais, para propagação de princípios e valores 

que albergam o Bem Viver. Até o momento já beneficiou mais de 2000 agricultores 

locais, além de ter executado ais de 200 projetos que auxiliou mais de 400 

comunidades campesinas no Peru. Em 2014 firmou convênio com o Ministério da 

Educação do Peru, para divulgação de publicações e estudos feitos pelo Projeto32. 

A terceira visualização ocorreu durante os anos 2004 e 2005, quando o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento impulsionou, no América Latina, 

especialmente no Equador, um intercâmbio entre o Bem Viver e as políticas dirigidas 

aos povos indígenas33. 

A quarta visualização foi o Plano Nacional de Desenvolvimento da 

Bolívia de 2006 a 2011 que introduziu o Bem Viver na agenda política do país, 

sendo um dos principais fatores para inclusão do conceito em sua Constituição 

Política. Em suas conclusões inicia-se a discussão política em nível nacional sobre 

“desenvolvimento”, erradicação da pobreza e das desigualdades, visão intercultural 

dos povos bolivianos, modificação da matriz produtiva boliviana, valorização dos 

povos e nações indígenas, incentivo para ações mais democráticas, interculturais e 

diversificadas da economia34. 

A quinta visualização, talvez a mais famosa, controversa e debatida, foi 

a “Iniciativa Yasuní-ITT”, de origem equatoriana, do ano de 2007, na qual se 

defendia o projeto do Equador não explorar suas reservas de petróleo presentes no 

campo IshpingoTiputini-Tambococha (ITT), dentro do Parque Nacional de Yasuní 

(PNY), uma área de proteção da floresta amazônica (com extensa biodiversidade e 

comunidades indígenas em isolamento voluntário) e, em contrapartida pela não-

exploração petrolífera, seriam recebidos recursos de países centrais no âmbito da 

compensação pela não emissão de Gases de Efeito Estufa - GEE. A iniciativa teve 

apoio de Organizações Não Governamentais de todo o mundo (especialmente as 

organizações Acción Ecológica, Amazon Watch e Sierra Club Legal Defense Fund 

                                                           
32Para maiores informações sobre o Projeto Andino de Tecnologias Camponesas, ver: 
http://pratecnet.org/wpress/, acesso em 28.01.2018. 
33Para maiores informações sobre as ações do Banco Interamericano de Desenvolvimento no 
Equador, ver os seguintes contratos: “EC-T1039: Support for the Creation of "Bolsa de Valores 
Sociales", “TC0304018: Local Development Plan for PROPICIA 1 - District in the City of Esmeraldas”, 
“EC-T1010: Census and Socio-Cultural Analysis of Indigenous Informal Vendors in Quito” e 
“TC0302025: Building Indigenous Entrepreneurial Capacity”. 
34Para maiores informações sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bolívia de 2006 a 2011, 
ver: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND%202006-2010/Paginas/PND-2006-
2010.aspx, acesso em 28.01.2018. 

http://pratecnet.org/wpress/
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND%202006-2010/Paginas/PND-2006-2010.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND%202006-2010/Paginas/PND-2006-2010.aspx
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para difusão da proposta), de ambientalistas, de movimentos sociais (campesinos, 

urbanos, indígenas), de instituições internacionais como a Organização das Nações 

Unidas – ONU e de países europeus. Não obstante, não houve o andamento da 

iniciativa tendo em vista a dificuldade na operacionalização do fundo internacional 

para aporte de numerários, a polêmica quanto aos valores que seriam devidos ao 

país e sua destinação, considerando a volatilidade do valor do petróleo e a troca de 

créditos de carbono, além da pressão dos próprios movimentos sociais e atores 

envolvidos na iniciativa junto ao governo estatal decorrente de pactos e explorações 

paralelas de outros campos de petróleo35. 

A sexta visualização, consubstanciado uma das ações jurídicas e 

políticas mais relevantes para consecução do Bem Viver foi a inclusão do conceito e 

de seus princípios na Constituição Política do Equador de 2008. Reconheceu-se, 

expressamente como direito, o “Buen Vivir” e o “Sumak Kawsay”. A Constituição foi 

um marco internacional neste sentido, sendo o Equador o primeiro país do mundo a 

incluir em sua carta política o reconhecimento do Bem Viver como plano estratégico 

e de desenvolvimento. Garante expressamente o bem estar individual, familiar e 

coletivo, a integraliedade sustentável dos aspectos social, político, cultural, 

econômico e natural36. 

A sétima visualização, no exemplo do Equador, foi a Constituição 

Política da Bolívia de 2009, igualmente reconhecendo o “Vivir Bien” expressamente 

em sua redação, estabelecendo um Estado Plurinacional que albergava todos os 

princípios e valores já expostos do Bem Viver. Esta normatização possibilitou a 

criação de diversas organizações, documentos e pactos, relacionados à proteção 

dos povos indígenas e camponeses, do meio ambiente, fauna, flora, alternativas ao 

desenvolvimento, descolonização e autonomia territorial37.  

A oitava visualização, já com base em sua nova Constituição, foi a 

judicialização dos direitos da natureza no Equador, citando, dentre diversas ações, 

as mais emblemáticas “Ação de proteção por violação dos Direitos da Natureza em 

relação ao Rio Vilcabamba”, “Medidas cautelares a favor dos Direitos da Natureza 

                                                           
35Para maiores informações sobre a iniciativa, ver: MILANEZ, Bruno; PEREIRA DOS SANTOS, 
Rodrigo Salles. A Iniciativa Yasuní-ITT: uma análise a partir do Modelo de Fluxos Múltiplos. 
Revista Sociologia Politica, v. 24, n. 59, p. 39-65, set. 2016. 
36Para análise da Constituição Política, ver: 
http://bivicce.corteconstitucional.gob.ec/site/image/common/libros/constituciones/Constitucion_2008_r
eformas.pdf, acesso em 28.01.2018.  
37Para análise da Constituição Política, ver: http://tsj.bo/wp-content/uploads/2014/03/CPE.pdf, acesso 
em 28.01.2018. 

http://bivicce.corteconstitucional.gob.ec/site/image/common/libros/constituciones/Constitucion_2008_reformas.pdf
http://bivicce.corteconstitucional.gob.ec/site/image/common/libros/constituciones/Constitucion_2008_reformas.pdf
http://tsj.bo/wp-content/uploads/2014/03/CPE.pdf
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por ampliação de uma via em Galápagos”, “Ação de proteção por violação dos 

Direitos do Rio Branco”, e “Medidas cautelares para remediar o Estuário Wincheles 

em Esmeraldas, na quais o Poder Judiciário equatoriano, reconhecendo a Natureza 

como um sujeito de direitos, decidiu por protegê-la em face de sua exploração 

econômica, aplicando os princípios do Bem Viver, conforme descrito por RENE 

PATRICIO BEDÓN GARZÓN38. 

A nona visualização foi, em nível global, a conferência Rio+20 no ano 

de 2012, com o lançamento da Carta aos Povos do Mundo, apoiando as demandas 

dos povos indígenas, o desenvolvimento sustentável e a proposta do 

reconhecimento da “Mãe Terra” como sujeito de direitos39. 

Por fim, a décima visualização, para destacar a existência prática do 

Bem Viver, também, em nível nacional, é o grupo “RAiZ - Movimento Cidadanista”, 

idealizado por um grupo de cidadãos, de diversas regiões do Brasil, organizado 

através de um Estatuto, com o objetivo de se tornar um partido político que milita 

pela reinvenção do país e da sociedade brasileira para, através de vários princípios, 

incluindo-se neles o Bem Viver, torná-la mais humana, ética, solidária, inclusiva, 

justa, democrática e sustentável.40 

O Bem Viver, conforme ratificam as medidas acima descritas, é 

possível de ser defendido. Não só é possível, como necessário para servir de reação 

e resistência ao hipercapitalismo, impregnado de seu hiperconsumo. 

Todas as visualizações do Bem Viver em nível local, regional, nacional 

ou global aplicações práticas e efetivas da teoria, de maneira que, ainda que nem 

todas tenham obtido o sucesso esperado, significam um germinar da ideia, um 

exemplo para o presente e para o futuro para propagação do Bem Viver como uma 

alternativa (necessária) de sistema político-econômico-social. 

Portanto, mais do que uma ideia, o Bem Viver pode ser considerado 

como um sistema em construção e em efetiva aplicação que, para WALTER 

MIGNOLO41, é um caminho em direção ao futuro, não só para comunidades 

indígenas e andinas isoladas, mas para servir como um modelo global, numa 

                                                           
38GARZÓN, Rene Patricio Bedón. Aplicación de los Direitos de la Natureza en Ecuador. Revista 
Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 28, p. 13-32, jan/abr, 2017. 
39Para maiores informações sobre a Conferência e sobre a Carta aos Povos do Mundo, ver: 
http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html, acesso em 28.01.2018.  
40Para maiores informações, ver: http://www.raiz.org.br/, acesso em 28.01.2018. 
41MIGNOLO, Walter. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de 
identidade em política. Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Literatura, língua e identidade, n. 34: 
2008, p. 319. 

http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html
http://www.raiz.org.br/
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hipótese em que os governos deixem de apenas competir, para também cooperar 

entre si. 

E o citado caminho em direção ao futuro apenas será possível se 

houver, junto com uma reinvenção das práticas econômicas, da exploração do 

trabalho e do uso da tecnologia, uma reinvenção dos seus respectivos marcos 

jurídicos, realidade na qual se inserem com perfeição os conceitos de economia 

solidária, economia compartilhada e cooperativismo.  

Não é por outro motivo que DIEGO PALMA DE CASTRO e ISABEL 

JANAY HINÇA DA SILVA42, debatendo sobre a relação entre economia solidária e o 

Bem Viver, descrevem que seu surgimento (da relação entre ambos os conceitos) é 

decorrente da reação dos trabalhadores e trabalhadoras contra o capitalismo, 

possibilitando a inclusão de atores antes excluídos e marginalizados em um novo 

modelo, para que os seres humanos e, especialmente, o proletariado43, se tornem 

protagonistas de seu trabalho e não apenas ferramentas ou “capital humano” para 

exploração de sua mais valia. 

No aspecto laboral, a economia solidária surge como uma nova forma 

de exploração do trabalho, “criado e recriado periodicamente pelos que se 

encontram (ou temem ficar) marginalizados do mercado de trabalho”44, possuindo, 

conforme será descrito a seguir, a cooperativa como seu principal expoente e o 

cooperativismo de plataforma como seu principal meio de expansão no atual mundo 

globalizado e cibernético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42CASTRO, Diego Palma de; DA SILVA, Isabel Janay Hinça. O mundo do trabalho, economia 
solidaria e a prática do bem-ver no século XXI. Artigo publicado no VI Simpósio Internacional 
Trabalho, Relações de Trabalho, Educação e Identidade, 2016. 
43Conforme MARX e ENGELS, trata-se da “classe dos assalariados modernos que, não tendo meios 
próprios de produção, são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver”. MARX, Karl; 
ENGELS, Friedrich. O manifesto do partido comunista. São Paulo: Boitempo, 1998, p. 46. 
44SINGER, Paul. Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 
2000, p. 13. 
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3 ECONOMIA SOLIDÁRIA, COOPERATIVAS E COOPERATIVISMO DE 

PLATAFORMA 

 

3.1 Origem e Conceito de Economia Solidária 

 

O surgimento da economia solidária remete à Inglaterra, logo após o 

início da Primeira Revolução Industrial (início do século XIX, mais precisamente no 

ano de 1817), momento no qual Robert Owen, industrial britânico, propôs ao 

governo a compra de terras e a criação de “Aldeias Cooperativas” para reinserção 

de trabalhadores excluídos e vítimas da pobreza (reflexa de uma profunda 

depressão econômica vivida pelo país), novamente, na população economicamente 

ativa. Através destas, os trabalhadores produziriam sua própria subsistência e 

venderiam o excedente no mercado, possibilitando a retomada do crescimento 

inglês45. 

PAUL SINGER46 explica, de maneira clara, que apesar de àquela 

época o governo britânico não ter adotado a tese de Robert Owen, seu raciocínio 

era correto, tendo sido comprovado na década de 1930 através da aplicação, pelo 

mesmo país, de políticas econômicas propostas por John Maynard Keynes. 

 

Owen tentava mostrar que haveria imensa economia de recursos, pois os 
pobres seriam reinseridos à produção em vez de permanecerem 
desocupados. Em pouco tempo, a desnecessidade de continuar 
subsidiando os ex-pobres permitiria devolver aos cofres públicos os fundos 
desembolsados. 
O raciocínio econômico de Owen era impecável, pois o maior desperdício, 
em qualquer crise econômica do tipo capitalista (devida à queda da 
demanda total), é a ociosidade forçada de parte substancial da força de 
trabalho. Há um efetivo empobrecimento da sociedade, que se concentra 
nos que foram excluídos da atividade econômica. Portanto, conseguir 
trabalho para eles é expandir a criação de riqueza, permitindo a rápida 
recuperação do valor investido. Isso foi demonstrado de outra forma por 
John M. Keynes, também britânico, durante a terrível crise da década de 
1930. Desta vez os governos atenderam o apelo e passaram a praticar 
políticas de pleno emprego que funcionaram durante cerca de 30 anos, 
demonstrando a veracidade da tese de Keynes, antecipada 119 anos antes 
por Owen. 

 

                                                           
45Ibid, p. 24-25. 
46Ibid, p. 26. 



31 

Além de Robert Owen, cita-se, na mesma época, a contribuição de 

Charles Fourier, Benjamin Buchez e Lois Blanc que, igualmente, propuseram ideias 

cooperativistas, que deram origem ao atual conceito de “economia solidária”.47 

Ato contínuo, os pensamentos e ideais cooperativistas foram sendo 

repassados ao longo do tempo, sendo defendido por diversos economistas e 

agentes relacionados à produção e formas de exploração do trabalho, valendo citar 

o entendimento de KARL MARX48 sobre o conceito, no sentido que o “movimento 

cooperativo” seria um consequente reflexo da evolução da forma de exploração do 

trabalhador, na qual o trabalho escravo, superado pelo trabalho servil e este último 

superado pelo trabalho assalariado seriam substituídos pelo trabalho 

cooperado/associado: 

 

Mas o futuro nos reserva uma vitória ainda maior da economia política do 
operariado sobre a economia política dos proprietários. Referimo-nos ao 
movimento cooperativo, principalmente às fábricas cooperativas levantadas 
pelos esforços desajudados de alguns hands audazes. O valor destas 
grandes experiências sociais não pode ser superestimado. Pela ação, ao 
invés de por palavras, demonstram que a produção em larga escala e de 
acordo com os preceitos da ciência moderna, pode ser realizada sem a 
existência de uma classe de patrões que utilizam o trabalho da classe dos 
assalariados; que, para produzir, os meios de trabalho não precisam ser 
monopolizados, servindo como um meio de dominação e de exploração 
contra o próprio operário; e que, assim como o trabalho escravo, assim 
como o trabalho servil, o trabalho assalariado é apenas uma forma 
transitória e inferior, destinada a desaparecer diante do trabalho associado 
que cumpre a sua tarefa, com gosto, entusiasmo e alegria. Na Inglaterra, as 
sementes do sistema cooperativista foram lançadas por Robert Owen; as 
experiências operárias levadas a cabo no Continente foram, de fato, o 
resultado prático das teorias, não descobertas, mas proclamadas em altas 
vozes em 1848. 

 

A evolução do conceito, em todo mundo, tem sido permanente, 

possuindo, cada vez mais, mais adeptos e defensores da prática da economia 

solidária, incluindo-se governos, como descreve ROBERTO MARINHO ALVES DA 

SILVA49: 

 

Tendo por orientação valores não mercantis, como a cooperação, a 
solidariedade e a democracia, as iniciativas econômicas solidárias estão 

                                                           
47PINHO, Diva Benevides. A doutrina cooperativa nos regimes capitalistas e socialistas. 2. ed. 
São Paulo: Pioneira, 1966, p. 5. 
48MARX, Karl. Manifesto de lançamento da Associação Internacional dos Trabalhadores. MARX, 
Karl e ENGELS, Friedrich. Obras escolhidas vol. 1. Rio de Janeiro: Vitória, 1956b, p. 354-355. 
49ALVES DA SILVA, Roberto Marinho. Políticas públicas de economia solidária no Brasil 
Conquistas de direitos e desafios institucionais. Revista Mundo do Trabalho Contemporâneo, São 
Paulo, v.1.1, 2017, p. 8. 
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sendo ampliadas em todo o mundo, assumidas por milhares de pessoas e 
fomentadas por organizações sociais e governos que valorizam os sistemas 
produtivos sustentáveis enquanto estratégias inovadoras de organização do 
trabalho, da produção, da distribuição e do consumo em uma relação 
harmoniosa com o meio ambiente. Essas formas de organização econômica 
estavam presentes nos modos de produção e de reprodução das condições 
de vida de povos originários e persistem ainda hoje em comunidades 
tradicionais que praticam uma economia cujos meios de produção são 
propriedades comuns, as atividades produtivas são organizadas e 
realizadas coletivamente e os resultados do trabalho são compartilhados 
por todos, com base em decisões coletivas.  

 

No Brasil, o debate a respeito da economia solidária surgiu nos anos 

das décadas de 1970/80, como reflexo da crise do petróleo vivida a época, a qual 

provocou grave endividamento externo e crise de desemprego. A Igreja Católica, 

através da Cáritas50 e, posteriormente, Sindicatos e Universidades, organizaram a 

população desempregada para formação de cooperativas de trabalho, assunção da 

direção de empresas e fábricas falidas para promover suas recuperações, tendo 

sido retomadas as atividades em mais de 1000 empresas, restando, como maior 

exemplo deste período, a Uniforja (Cooperativa Central de Produção Industrial de 

Trabalhadores em Metalurgia), localizada na cidade de Diadema – SP5152. 

Após este período embrionário no Brasil, diante de nova crise de 

emprego na década dos anos 1990, as práticas de economia solidária cresceram 

ainda mais em todo o país, encontrando seu ápice e consolidação da 

                                                           
50“A Cáritas Brasileira é uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos 
direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Sua atuação é 
junto aos excluídos e excluídas em defesa da vida e na participação da construção solidária de uma 
sociedade justa, igualitária e plural”. Disponível em http://caritas.org.br/, acesso em 07.02.2018. 
51SINGER, Paul. Entrevista concedida a Joel dos Santos Guimarães e Paula Quental. Portal 
Brasil Debate, publicada em 24.12.2014. 
52Sobre o histórico do início da economia solidária no país, importante citar a valiosa descrição feita 
por Valmor Schiochet e Regilane Fernandes da Silva: “Existe consenso em considerar que, no Brasil, 
a economia solidária surgiu na década de 1980 como uma resposta dos trabalhadores e 
trabalhadoras à crise social provocada pela estagnação econômica e pela reorganização do processo 
de acumulação capitalista. Na década seguinte, ela ganhou visibilidade quando foi inserida na 
agenda de vários movimentos sociais, incluindo o movimento sindical, enquanto uma potencialidade 
transformadora da luta popular e da classe trabalhadora. Aquela resposta conjuntural dos(as) 
trabalhadores(as) e comunidades empobrecidos assume caráter emancipatório, constituindo-se numa 
agenda política sustentada em práticas econômicas concretas: trabalhadores desempregados 
ocuparam fábricas fechadas e iniciaram a produção por meio de organização coletiva e de 
autogestão; agricultores familiares e assentados da reforma agrária organizaram cooperativas de 
crédito, de produção e de serviços, em contraposição à subordinação à agroindústria capitalista; 
comunidades urbanas e rurais organizaram coletivamente grupos de produção, compras coletivas e 
fundos solidários e rotativos de crédito; populações de catadores de lixo (nos lixões e nas cidades) 
organizaram sua atividade de coleta e reciclagem por meio de associações e cooperativas. Esses são 
alguns exemplos da prática da economia solidária no país articulada pelos movimentos sociais”. 
SCHIOCHET, Valmor e DA SILVA, Regilane Fernandes. A formação de gestores na política 
pública de economia solidária. Revista Mundo do Trabalho Contemporâneo, São Paulo, v.1.1, 
2017, p. 37.  

http://caritas.org.br/
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institucionalização no governo de Luís Inácio Lula da Silva, entre os anos 2003 e 

201053.  

Resumindo todo este histórico, SIDÉLIA LUIZA DE PAULA SILVA54, 

divide a evolução da economia solidária no Brasil em 3 períodos:  

 

1º período 1980 a 1995: surge como reação ao desemprego em massa e 
nova estruturação da organização do trabalho. 
(...) 
2º período 1996 a 2001: esse período se caracteriza pela expansão da 
articulação das instituições universitárias com os movimentos sociais e do 
terceiro setor, assim como há expansão das atividades das igrejas na ajuda 
aos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES’s), organismos como a 
Cáritas continuam por acompanhar os EES’s Existe também nesse período 
a articulação das universidades para trocas de experiências não só entre si, 
mas com os movimentos e os EES’s. 
(...) 
3º período 2002 até hoje: esse período é marcado pelas articulações, tanto 
no campo político como na troca de experiências entre os agentes da 
Economia Solidária, caminho para a institucionalização e empoderamento 
dos instrumentos burocráticos necessários para alcançar direitos e 
regulamentar direitos pelas vias legais reconhecidas pelo Estado. 

 

Atualmente, especialmente após a institucionalização da economia 

solidária no país, o Brasil se tornou referência, até mesmo no âmbito internacional, 

entre os atores que debatem e promovem o conceito.  

Para citar apenas alguns eventos e acontecimentos, tem-se a inclusão 

do conceito no Fórum Social Mundial em 2001; o Fórum Brasileiro de Economia 

Solidária que ocorre regularmente; o Encontro Nacional de Empreendimentos de 

Economia Solidária iniciado em 2003; a criação da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária e do Conselho Nacional de Economia Solidária, integrante da estrutura do 

Ministério do Trabalho e Emprego, ambos, em 2003; a Conferência Nacional De 

Economia Solidária iniciada em 2006; a integração à Rede Internacional de 

Promoção da Economia Social e Solidária; o Mapeamento Nacional de Economia 

Solidária; o Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários; a Rede 

de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária; a Rede Olá, rede social 

cooperativista e; a Biblioteca do Comum, biblioteca que armazena conteúdo 

relacionado ao conhecimento e cultura livres. 

                                                           
53Consubstanciando da inclusão da economia solidária no Plano Plurianual de 2008 – 2011. 
54PAULA SILVA, Sidélia Luiza de. Histórico da Economia Solidária no Brasil. Artigo publicado no I 
Congresso de Pesquisadores de Economia Solidária, 2015. 
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Realizada esteve breve exposição do histórico da economia solidária 

no mundo e no Brasil, cumpre aprofundar sobre seu conceito e características. 

A economia solidária é considerada uma forma de organização da 

atividade econômica. Se insere tanto nas atividades de produção e/ou 

comercialização de produtos, como na oferta de serviços, quanto nas áreas de 

finanças e consumo, através da aplicação de práticas democráticas de autogestão, 

cooperação e solidariedade entre os atores envolvidos na atividade, denominadas, 

no Brasil, por “cooperativas sociais” ou “empreendimentos econômicos solidários 

sociais”.55 

No aspecto econômico, é um empreendimento no qual não existem 

hierarquias no âmbito da propriedade, todos os atores envolvidos são patrões e 

trabalhadores, muda-se o paradigma da exploração da mais valia para o da 

cooperação e integração partilhada entre seus membros em busca de uma nova 

forma de atuação baseada no interesse coletivo, realidade que, como descreve por 

PAUL SINGER56, se resume em um modo de produção pautado pela igualdade: 

 

Nós costumamos definir economia solidária como um modo de produção 
que se caracteriza pela igualdade. Pela igualdade de direitos, os meios de 
produção são de posse coletiva dos que trabalham com eles – essa é a 
característica central. E a autogestão, ou seja, os empreendimentos de 
economia solidária são geridos pelos próprios trabalhadores coletivamente 
de forma inteiramente democrática, quer dizer, cada sócio, cada membro do 
empreendimento tem direito a um voto. Se são pequenas cooperativas, não 
há nenhuma distinção importante de funções, todo o mundo faz o que 
precisa. Agora, quando são maiores, aí há necessidade que haja um 
presidente, um tesoureiro, enfim, algumas funções especializadas, e isso é 
importante, sobretudo, quando elas são bem grandes, porque aí uma 
grande parte das decisões tem que ser tomada pelas pessoas responsáveis 
pelos diferentes setores. Eles têm que estritamente cumprir aquilo que são 
as diretrizes do coletivo, e, se não o fizerem a contento, o coletivo os 
substitui. É o inverso da relação que prevalece em empreendimentos 
heterogestionários, em que os que desempenham funções responsáveis 
têm autoridade sobre os outros (SINGER, 2008, p. 2). 

 

                                                           
55Conforme artigo 2º, I e II do Decreto nº 8.163/2013: “Art. 2º - Para os fins deste Decreto, 
consideram-se: I - cooperativas sociais - cooperativas cujo objetivo é promover a inserção social, 
laboral e econômica de pessoas em desvantagem, nos termos do art. 3o da Lei nº 9.867, de 10 de 
novembro de 1999; e II - empreendimentos econômicos solidários sociais - organizações de caráter 
associativo que realizam atividades econômicas, cujos participantes sejam pessoas em 
desvantagem, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.867, de 1999, e exerçam democraticamente a gestão 
das atividades e a alocação dos resultados”. No mesmo sentido, tem-se a definição descrita pelo art. 
2º, II do Decreto nº 7.358/2010: “Art. 2º - Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: (...) II - 
empreendimentos econômicos solidários: organizações de caráter associativo que realizam 
atividades econômicas, cujos participantes sejam trabalhadores do meio urbano ou rural e exerçam 
democraticamente a gestão das atividades e a alocação dos resultados”. 
56SINGER, Paul. Economia solidária. Estudos Avançados, v. 22, n. 62, p. 290. 
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A economia solidária supõe a organização de um empreendimento 

econômico de forma coletiva e democrática em todos os sentidos ou, utilizando-se 

da expressão formulada por JEAN-LOUIS LAVILLE57, um “impulso de reciprocidade 

e de hibridação” como forma de reação ao capitalismo, significando em outra forma 

de fazer economia, tendo como característica implícita uma verdadeira forma de 

movimento social e de reivindicação política que reinsere atores excluídos pelo 

sistema atual na condição de cidadania, de verdadeiros cidadãos livres detentores 

de direitos e até mesmo de reconhecimento jurídico através da institucionalização do 

setor. 

Diante das expostas característica da economia solidária, se percebe 

que sua finalidade última, além de conferir voz a atores excluídos e explorados pelo 

capitalismo, em realidade, é promover a existência de uma sociedade em que se 

predomina a igualdade e a democracia. Trata-se, não apenas de modificar a forma 

de exploração no âmbito interno das empresas, mas, de modificar a divisão de 

trabalho entre as próprias empresas. Busca-se a complementação e dialeticidade 

entre as atividades, de modo que cada ator econômico, no âmbito de sua atividade 

especializada, produza seu bem em complementariedade aos bens produzidos em 

outras atividades, através de um auxílio mútuo e não pela competição e fetichização 

de valor capitalista. 

Características plenamente compatíveis e perfeitamente amoldáveis 

aos valores e princípios do Bem Viver descritos no capítulo anterior, como defendido 

por CLAUDIA LIMA58 que, relacionando a economia solidária e o Bem Viver, 

entende que a primeira pode ser considerada uma forma de consecução do 

segundo, tendo em vista a promoção intrínseca de ambos da igualdade, democracia, 

solidariedade, cooperação, liberdade, valorização das potencialidades das pessoas 

e inteligência no consumo que, ao fim e ao cabo, nada mais são do que sinônimos 

da reciprocidade, relacionalidade e complementariedade entre indivíduos e 

comunidades, características básicas do Bem Viver: 

 

A economia solidária é um projeto concreto construído para o BEM VIVER, 
no qual os mercados são justos, a economia é democrática, as 

                                                           
57LAVILLE. Jean-Louis. Mudança social e teoria da economia solidária. Uma perspectiva 

maussiana. Conservatoire National des Arts et Métiers. Jean-Louis Laville. Tradução Patrícia C.R. 
Reuillard in Sociologias, v.16, n.36, Porto Alegre, mai/ago, 2014, p. 67. 
58LIMA, Claudia. Boas práticas em economia solidária no Brasil. Centro de Estudos e Assessoria, 
Brasília: CEA; FBES, 2016, p. 8. 
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potencialidades das pessoas são valorizadas e, sobretudo, a liberdade 
prevalece. É basear a atividade econômica de produção, serviços, 
comercialização, finanças e consumo na democracia e na cooperação. É 
consumir produtos locais e saudáveis que não afetem o meio ambiente, não 
sejam transgênicos nem beneficiem grandes empresas. É trabalhar 
coletivamente de forma autogestionária, com todos os integrantes do 
empreendimento sendo trabalhadores e donos. É um movimento social que 
luta pela mudança da sociedade, por uma forma diferente de 
desenvolvimento que não seja baseada nas grandes empresas, e sim 
construída pela população tomando por base valores como solidariedade, 
democracia, cooperação, preservação ambiental e direitos humanos. 

 

Vale citar, outrossim, a relação entre economia solidária e o Bem Viver 

realizada por EUCLIDES MANCE59 que entende ser característico e comum aos 

dois conceitos a busca por uma diferente forma de geração de trabalho e renda, 

desenvolvimento, produção e, principalmente, de economia, objetivando a inclusão 

social, a sustentabilidade ecológica, uma alternativa ao sistema econômico pós-

capitalista e suas formas e estruturas de produção, distribuição, consumo, 

financiamento e acumulação (de bens ou capital), combatendo-se a exploração dos 

trabalhadores, a expropriação dos consumidores, as atuais formas de dominação 

cultural e a degradação ambiental. 

Ambos os conceitos defendem a organização de redes colaborativas 

solidárias que configurem a complementariedade entre consumo, comércio, 

produção, serviços e finanças, em clara resistência e alternativa ao atual sistema 

pós-capitalista. 

Neste exato sentido, vale destacar as conclusões obtidas na V Plenária 

Nacional de Economia Solidária60 que teve como tema base para debate o Bem 

Viver, cooperação e autogestão para promover uma forma de desenvolvimento justo 

e solidário:  

 

A Economia Solidária vai para além de um processo econômico, perpassa 
pela relação de cuidado com os/as trabalhadores/as, processo de relação e 
produção interpessoal. Não é competição, é solidariedade. Queremos mais 
vida coletiva, indivíduos fortes, que cuidem de si mesmos, de sua família, da 
sociedade e do meio ambiente necessário à vida. Queremos pessoas que 
busquem os processos de conscientização e reflexão crítica ao modo de 
vida capitalista e à economia de mercado, refletindo sobre nossos objetivos 
e focos. 
(...) 

                                                           
59MANCE, Euclides. Boas práticas em economia solidária no Brasil. Centro de Estudos e 
Assessoria, Brasília: CEA; FBES, 2016, p. 17. 
60V PLENÁRIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA. Economia Solidária: bem viver, 
cooperação e autogestão para um desenvolvimento justo e sustentável. Documento Síntese, 9 e 
13 de dezembro de 2012, p. 33-38. 
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Construir uma nova cultura política – a cultura do bem viver – significa 
vivenciar práticas cotidianas de cooperação e autogestão no trabalho, na 
saúde, na educação, na cultura, no lazer, na preservação do meio 
ambiente, nas finanças solidárias e na alimentação saudável. Nesta cultura, 
precisamos avaliar as reais necessidades que temos para viver dignamente, 
preservando o direito à vida das gerações futuras (uma economia que se 
mantenha no tempo).  
(...) 
Construir o bem viver na prática significa também avançar enquanto 
movimento na luta pela garantia dos direitos trabalhistas para as/os 
trabalhadoras/es associadas/os. Em nosso cotidiano, precisamos nos 
preocupar, por exemplo, com uma carga horária de trabalho que garanta a 
nossa saúde e bem estar, com os tempos para lazer, descanso semanal, 
auxilio saúde, e tantas outras garantias que as/os outras/os 
trabalhadoras/es já conquistaram. É usufruir de moradia digna, tendo lazer 
com segurança, boa saúde, boa alimentação, feita com produtos 
agroecológicos, é ser um/a cidadã/o digna/o, que contribua para o bem 
estar da sociedade, usufruindo dos seus direitos e cumprindo os seus 
deveres. 

 

As conclusões tornam claro que em ambos os conceitos se defende 

muito mais que uma simples questão econômica, mas, uma questão social que 

promova a solidariedade ao invés da competição, autogestão e cooperação no 

trabalho ao invés da exploração, tudo isso, através do fortalecimento da coletividade, 

da mudança das práticas cotidianas e pela implementação da visão biocêntrica e da 

relação de complementariedade entre os seres humanos. 

Todavia, como tornar prática e real essa relação entre a economia 

solidária e o Bem Viver? 

Para se estudar a relação prática e não apenas teórica entre ambos os 

conceitos, primeiro, se faz necessário estudar o principal mecanismo de atuação e 

aplicação da economia solidária que, conforme se observa pelo próprio histórico 

narrado da economia solidária no mundo e no Brasil, é o trabalho cooperado. 

Com efeito, como restou evidente, as cooperativas são os principais 

(não únicos) meios de consubstanciação da economia solidária, especialmente no 

Brasil que, durante o governo de Dilma Roussef, através da Lei nº 12.690 de 2012, 

fomentou e normatizou a organização e o funcionamento das Cooperativas de 

Trabalho, além de instituir o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de 

Trabalho – PRONACOOP, sendo considerado um marco legal sobre a questão, 

conforme relata PAUL SINGER61: 

 

                                                           
61SINGER, Paul. Dez anos de Secretaria nacional de Economia solidária (Senaes). Boletim 
Mercado de Trabalho, Brasília, n. 56, p. 89-93, fev. de 2014. 
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Após longas trocas de ideias promovidas pela Senaes com organizações 
cooperativas, sindicatos e bancadas parlamentares, o governo enviou ao 
Congresso Nacional um projeto de lei que lá se tornou objeto de intensas 
negociações. O substitutivo resultante garante aos cooperados o pleno gozo 
dos mais importantes direitos que a legislação em vigor reconhece aos 
trabalhadores, sejam estes assalariados ou filiados a cooperativas. O 
assunto foi amplamente debatido pelos órgãos representativos de 
trabalhadores cooperados e assalariados e, após seis anos de tramitação, a 
Lei no 12.690, de 2012, foi aprovada pelas duas casas do Congresso e 
sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. 

 

Através do referido marco legal, em decorrência do fomento e da 

normatização da organização e funcionamento das cooperativas, se possibilitou uma 

renovação do conceito de trabalho cooperado de modo que se faz estritamente 

necessária a análise das contemporâneas relações de trabalho existentes no interior 

das cooperativas brasileiras, notadamente nas cooperativas de trabalho, para se 

verificar se, realmente, são implementados os ideais de solidariedade, autogestão e 

cooperação originários. 

 

3.2 Cooperativas: Passado, Presente e Futuro, Uma Necessidade de 

Reinterpretação do Mecanismo 

 

Logo de início cumpre destacar que, por necessidade de delimitação 

de tema, uma vez que o presente estudo se restringe à constatação do papel das 

cooperativas na economia compartilhada através da apreciação das questões 

trabalhistas que lhes envolvem, as cooperativas de trabalho é que serão objeto de 

análise, deixando-se a par de verificação os demais diversos tipos de cooperativas 

existentes, tais quais as de crédito, consumo, seguro, abastecimento, etc.  

As cooperativas, desde início através de Robert Owen, em 1817, com 

suas já citadas “Aldeias cooperativas”62, se apresentavam como uma alternativa à 

exploração dos trabalhadores e como fator de união entre estes para consecução de 

um objetivo comum (o trabalho para si), além de, na esfera política, significarem a 

independência destes em face dos donos dos meios de produção, gerando-lhes 

liberdade, consciência, conhecimento e verdadeira cidadania, inatingíveis enquanto 

proletariado. 

                                                           
62Alguns autores, tais quais Nuno Gonçalves Dias e Marcelo José Ladeira Mauad, defendem que as 
primeiras cooperativas surgiram em 1844, chamadas de “Cooperativa de Rochdale”, contudo, por 
Robert Owen estar relacionado não só com cooperativas, mas, também, com a economia solidária, 
adotam-se suas “Aldeias Cooperativas” como o marco temporal.  
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Conforme a teoria marxista6364, o movimento cooperativo é considerado 

uma força transformadora da sociedade baseada no antagonismo de classes, 

através do qual se pode superar a subordinação do trabalho ao capital pela 

associação de produtores livres e iguais de modo que, ainda que em algumas 

características reconheça e promova o princípio da produtividade do capital, não 

deixa de ser uma forma de alavanca de progresso social e emancipação dos 

trabalhadores pela sua inserção nas questões econômicas. 

Neste sentido, cumpre destacar a didática descrição de AIMÉ 

GRINAND65: 

 

O que é uma associação cooperativa? Uma associação em que todos os 
seus membros só vendem e negociam entre eles mesmos. É preciso 
alargar o círculo, vender para todo o mundo, mas sem jamais receber 
salário que a recompensa pelo trabalho realizado. 
(...) 
Assim pouco a pouco o trabalhador, por meio da redução das horas de 
trabalho, de justa remuneração do fruto de seus sofrimentos, da educação 
que uma vida segura lhe terá permitido adquirir, do desaparecimento 
daqueles vampiros desalmados que o asfixiavam – esse trabalhador, o 
trabalhador livre, o trabalhador por conta própria, sozinho, terá então 
modificado a face do Velho Mundo. 

 

E, também, o sintético e paradigmático conceito definido por 

VALENTIM CARRION66: “É a associação voluntária de pessoas que contribuem com 

seus esforços pessoais ou suas economias, a fim de obter para si as vantagens que 

o grupamento possa propiciar”. 

Em suma, se pode considerar as cooperativas como sendo um 

instrumento para os trabalhadores que, pautados pelo auxílio mútuo na esfera 

econômica, possam buscar alternativas à simples venda e exploração de sua mais 

valia, e, através desta união, possam atingir reflexos além da simples questão 

financeira, mas, também, nas esferas sociais e políticas. 

                                                           
63MARX, Karl. Instruções para os delegados do Conselho Geral Provisório. As questões 
singulares. Resoluções do Congresso de Genebra (1866). Trabalhadores, uni-vos!: antologia política 
da I Internacional/organização Marcello Musto: tradução Rubens Enderle. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 
2014, p. 105. 
64BUCHNER, Ludwig. DE PAEPE, César. MURAT, André. MULLER, Louis. GARBE, R. L. Sobre o 
movimento cooperativo. Trabalhadores, uni-vos!: antologia política da I Internacional / organização 
Marcello Musto: tradução Rubens Enderle. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 168.  
65GRINAND, Aimé. Cooperativa e emancipação dos trabalhadores. Trabalhadores, uni-vos!: 
antologia política da I Internacional / organização Marcello Musto: tradução Rubens Enderle. 1 ed. 
São Paulo: Boitempo, 2014, p. 176. 
66CARRION. Valentin. Cooperativas de Trabalho – Autenticidade e Falsidade. São Paulo, Revista 
LTr, n. 2, 1999, p. 168. 
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Chama atenção, neste aspecto, mesmo passados muitos anos após a 

ideia inicial de Robert Owen e mesmo pelas influências marxistas terem perdido 

força na esfera política que o conceito de cooperativa, inclusive de organismos 

internacionais, permanece praticamente inalterado, valendo citar as descrições 

conferidas pela ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT, através 

de sua Recomendação nº 193 de 3 de junho de 2002 (que substitui a antiga 

Recomendação nº 127 de 21 de junho de 1966), considerando que as cooperativas 

operam em todos os setores da economia (item I - 1), que significam uma 

“associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para atender a 

suas necessidades e aspirações comuns, econômicas, sociais e culturais, por meio 

de empreendimento de propriedade comum e de gestão democrática” (item I - 2), 

que devem se fundamentar na autoajuda, responsabilidade, democracia, igualdade, 

equidade e solidariedade (item 3, a), tudo isso, respeitando os princípios 

cooperativos de associação voluntária e acessível, controle democrático pelos 

associados; participação econômica dos associados, autonomia e independência, 

educação, formação e informação, cooperação entre cooperativas e interesse pela 

comunidade (item 3, b). 

Igualmente, destaca-se o sentido ao termo dado pela ALIANÇA 

COOPERATIVA INTERNACIONAL67, considerando-as uma associação autônoma 

de pessoas unidas voluntariamente, afim de conciliar suas comuns necessidades e 

aspirações econômicas, sociais e culturais, através de empresas comandadas e 

controladas democraticamente, em união proprietária entre seus membros, pautada 

pelos princípios do voluntariado, controle democrático, contribuição econômica dos 

seus membros, autonomia e independência, educação, treinamento e informação, 

cooperação entre as cooperativas e interesse pela comunidade. 

No Brasil, se observa idêntica descrição, conforme o conceito fornecido 

pela ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS68, mantendo as 

características de autonomia, adesão voluntária, gestão democrática e consecução 

do objetivo comum de satisfazer aspirações e necessidade econômicas, sociais e 

culturais dos trabalhadores cooperados. 

                                                           
67Para maiores informações ver: https://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-
principles, acesso em 18.02.2018. 
68FARDINI, Giulianna. Fundamentos do cooperativismo. Organizadores Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo e Organização das Cooperativas Brasileiras, coordenadora 
Giulianna Fardini. Brasília: Sistema OCB, 2017, p. 17. 

https://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles
https://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles
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E, também, pelo conceito fornecido Lei nº 5.764/1971, que define as 

cooperativas como uma sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica 

próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços 

aos associados (artigo 4º), podendo atuar em qualquer área da economia, “qualquer 

gênero de serviço, operação ou atividade” (artigo 5º) que, concomitantemente com 

as disposições dos artigos 1.093 a 1.096 do Código Civil, formam o arcabouço legal 

recente sobre este tipo de sociedade.  

Outrossim, tem-se a normatização da Lei 9.867/1999 sobre as 

Cooperativas Sociais, destacando sua finalidade de inserir pessoas em 

desvantagem no mercado econômico por meio do trabalho, considerando o 

interesse geral da comunidade, promoção da pessoa humana e integração social 

dos cidadãos (artigo 1º)  

Mais especificamente com relação às cooperativas de trabalho, tem-se 

o conceito legal, princípios e valores fornecidos pela Lei nº 12.690/2012 em seus 

artigos 2º e 3º, consubstanciando, em suma, todas as características já descritas de 

autogestão, democracia e união: 

 

Art. 2º - Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por 
trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou 
profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem 
melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de 
trabalho.  
§ 1º - A autonomia de que trata o caput deste artigo deve ser exercida de 
forma coletiva e coordenada, mediante a fixação, em Assembleia Geral, das 
regras de funcionamento da cooperativa e da forma de execução dos 
trabalhos, nos termos desta Lei.  
§ 2º - Considera-se autogestão o processo democrático no qual a 
Assembleia Geral define as diretrizes para o funcionamento e as operações 
da cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma de execução dos 
trabalhos, nos termos da lei.  

 

Art. 3º - A Cooperativa de Trabalho rege-se pelos seguintes princípios e 
valores:  
I - adesão voluntária e livre;  
II - gestão democrática;  
III - participação econômica dos membros;  
IV - autonomia e independência;  
V - educação, formação e informação;  
VI - intercooperação;  
VII - interesse pela comunidade;  
VIII - preservação dos direitos sociais, do valor social do trabalho e da livre 
iniciativa;  
IX - não precarização do trabalho;  
X - respeito às decisões de asssembleia, observado o disposto nesta Lei;  
XI - participação na gestão em todos os níveis de decisão de acordo com o 
previsto em lei e no Estatuto Social. 
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A própria Constituição Federal, conforme ensina ARNALDO 

SUSSEKIND69, na esteira de fomentar a aplicação dos princípios cooperativos acima 

descritos, em seu artigo 5º, inciso XVIII faculta a criação de cooperativas para apoiar 

e estimular essa e outras formas de associativismo (§2º do artigo 174) e cataloga o 

cooperativismo entre os objetivos da política agrícola (artigo 187, VI). Ipis litteris: 

 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento; 

 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado. 
(...) 
§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 
associativismo. 

 

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com 
a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e 
trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de 
armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente: 
(...) 
VI - o cooperativismo; 

 

E, no mesmo sentido das disposições legais brasileiras e 

internacionais, cita-se o entendimento doutrinário, verbi gratia, de MARCELO JOSÉ 

LADEIRA MAUAD70: 

 

(...) são cooperativas de trabalho as organizações formadas por pessoas 
físicas, trabalhadores autônomos ou eventuais, de uma ou mais classes de 
profissão, reunidos para o exercício profissional em comum, com a 
finalidade de melhorar a condição econômica e as condições gerais de 
trabalho de seus associados, em regime de autogestão democrática e de 
livre adesão, os quais, dispensando a intervenção de um patrão ou 
empresário, propõem-se a contratar e a executar obras, tarefas, trabalhos 
ou serviços públicos ou particulares, coletivamente por todos ou por grupos 
de alguns. 

                                                           
69SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. 4 ed., ampl. e atual., Rio de Janeiro: 
Renovar, 2010, p. 113. 
70 MAUAD, Marcelo José Ladeira. Cooperativas de trabalho: sua relação com o direito do 
trabalho. São Paulo: LTR, 1999, p. 73. 
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No aspecto societário, por sua vez, notadamente pelo que determinam 

os artigos 10 a 18 da Lei nº 12.690/2012, artigos 3º, 4º e 21 a 56 da Lei nº 

5.764/1971 e artigos 1.093 a 1.096 do Código Civil que regulam a constituição, 

regularização e funcionamento das cooperativas gerais e, também, as de trabalho, 

tem-se como principais características destas últimas que:  

(i) Podem adotar qualquer atividade econômica; 

(ii) A adesão é livre e voluntária, com número ilimitado de sócios, mas 

que seja compatível com os seus propósitos, possibilidades de reunião, operações e 

funcionamento; 

(iii) O capital social é variável, representado por quotas-parte, 

inacessível para terceiros; 

(iv) Há singularidade de voto, independentemente da quota-parte; 

(v) As Assembleias, por conta da característica democrática e 

autogestional, são extremamente relevantes para a operação da cooperativa, 

especialmente a Assembleia Geral, considerada o órgão supremo da sociedade; 

(vi) Não há lucros, mas, sobras líquidas, sendo, ainda, vedada 

distribuição de verbas de qualquer natureza, salvo a retirada devido ao exercício do 

trabalho cooperado ou reembolso de despesas; 

(vii) Deve ser constituído um fundo de reserva, destinado a reparar 

perdas e atender o desenvolvimento das atividades. 

Com pensamento equivalente neste aspecto, vale citar as compilações 

de características societárias, igualmente, realizadas por CARLOS ALBERTO 

RAMOS SOARES DE QUEIROZ71, CLÁUDIA SALLES VILELA VIANNA e 

MAURÍCIO FERRARESI FARACE72, NEI FREDERICO CANO MARTINS73,  

                                                           
71Conforme citação de Carlos Alberto Ramos Soares por Sara Cecília Rocha: “São diferentes das 
demais sociedades por algumas caraterísticas exclusivas, ou sejam: - a adesão é livre e consciente. - 
aceita um número ilimitado de sócios. - cada sócio adquire cotas. - o capital é formado pela somatória 
do valor total das quotas. - cada sócio tem um número limitado de quotas. - poderá haver 
estabelecimento de critérios de proporcionalidade de numero de quotas. - as quotas são inalienáveis. 
- as quotas são bens de família: portanto, passam aos sucessores do sócio. - o voto nas assembléias 
é singular: ou seja, cada sócio um voto. - o “quorum” para as instalações de assembléias é baseado 
no número de associados presentes e não no capital de cada um. - obrigatoriamente a cooperativa 
deverá gerar sobras líquidas em cada exercício. - as sobras são devidas a cada associado de acordo 
com a proporção das operações por ele realizadas. - a assembléia é soberana nas deliberações dos 
destinos e da operação da cooperativa.  - a cooperativa, obrigatoriamente deverá constituir um fundo 
de reserva, de assistência técnica, de educação e social, para os seus sócios. - a cooperativa é 
neutra em termos políticos. - utilizando fundos próprios, a cooperativa prestará aos seus associados e 
empregados a necessária assistência. - a aceitação de sócios limita-se às possibilidades de reunião, 
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Pois bem, realizado o panorama geral sobre o histórico, contexto fático-

social e jurídico das cooperativas, o que se percebe é que, não obstante a razoável 

inalterabilidade do conceito social e jurídico do termo e de todo o incentivo 

internacional e estatal ao movimento cooperativista, atualmente, a forma com as 

quais as cooperativas atuam se modificou e, em que pese manter muitas das 

características de seu início, agem de maneira (muito) diferente na economia. Já 

inseridas na dinâmica e princípios capitalistas dominantes, as cooperativas são 

consideradas como uma forma prática de supressão de intermediários econômicos 

(através da prestação de serviços pelos próprios sócios), para promover a redução 

de despesas e entrega de serviços ou produtos a menores custos, reduzindo direitos 

trabalhistas e disfarçando verdadeiros vínculos de emprego existentes nas relações 

(fraude aos artigos 2º, 3º e 9º da CLT). 

Para que atue legalmente no mercado, as cooperativas de trabalho 

devem executar uma prestação coletiva de trabalho, fazendo uso do trabalhador 

autônomo ou eventual, podendo ser, como observa CARLOS HENRIQUE 

BEZEIRRA LEITE74 em sua intepretação do art. 4º da Lei 12.690/2012, de 

“produção”, quando os sócios contribuem com trabalho para a produção de bens e a 

cooperativa detém os meios de produção ou de “serviços”, quando os sócios 

prestam serviços especializados para terceiros tomadores, neste último caso, 

                                                                                                                                                                                     
controle, operações e de prestação de serviços”. ROCHA, Sara Cecília. Cooperativas de Trabalho. 
Raízes Jurídicas, Curitiba, v. 3, n. 2, jul/dez. 2007, p. 244. 
72Conforme Cláudia Salles Vilela Vianna e Maurício Ferraresi Farace, “Têm as cooperativas por 
características básicas, diferenciando-as das demais sociedades: a) adesão voluntária do associado, 
não existindo número máximo de associados; b) capital social variável, aumentando ou diminuindo na 
proporção do número de associados e impossibilidade de cessão, por parte do associado, de suas 
quotas-parte a terceiros; c) limitação pelo estatuto da participação de cada associado no que se 
refere à distribuição de quotas-partes; d) administração baseada no princípio de decisão assemblear; 
e) ausência do objetivo de lucro, retornando as sobras líquidas resultantes do exercício da atividade 
ao associado, proporcionalmente às operações realizadas; f) objetivo social de prestação de serviços 
ou exercício de outras atividades, sempre direcionadas ao favorecimento dos associados; g) natureza 
civil, não se sujeitando à falência”. VIANNA, Cláudia Salles Vilela; FARACE, Maurício Ferraresi. 
Manual prático das sociedades cooperativas. São Paulo: LTr, 1999, p. 203.  
73Conforme Nei Frederico Cano Martins, “As principais características da sociedade cooperativa são: 
[...] a) número ilimitado de associados; b) capital variável, representado por quotas partes, 
inacessíveis a terceiro estranhos à sociedade; c) limitação do número de quotas-partes para cada 
associado; d) singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confederações 
de cooperativas, exceção feita às de crédito, optar pelo critério de proporcionalidade; e) quórum para 
as assembleias, baseado no número de associados e não no capital; f) retorno das sobras líquidas do 
exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado; g) neutralidade política e 
indiscriminação religiosa, racial e social; h) prestação de assistência aos associados e, quando 
previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa.” MARTINS, Nei Frederico Cano. Sociedade 
cooperativa: vínculo empregatício entre ela e seus associados – o parágrafo único do art. 442 
da CLT. Revista LTr, v. 59, n. 7, jul, 1995, p. 890-893. 
74LEITE. Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 
364. 
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acrescenta-se originariamente à descrição do autor, que as cooperativas de 

“serviços” pode ser de “serviços propriamente ditos”, nas quais os cooperados ou a 

cooperativa possuem os meios de produção, de “mão-de-obra”, na qual nem os 

cooperados e nem as cooperativas possuem os meios de produção ou “mista”, nas 

quais há fornecimento de serviços e mão-de-obra. 

Todavia, como já exposto, esta realidade e forma de produção ou 

prestação de serviços não é a que se observa na completude do cooperativismo 

brasileiro. Ainda que, de fato, existam muitas e exemplares cooperativas no Brasil, 

existe um número muito grande de sociedades deste tipo que foram criadas única e 

simplesmente com o objetivo de fraudar verdadeiras relações de emprego e 

servirem como intermediadoras de mão-de-obra, conforme o costumeiro 

entendimento da doutrina, trazendo-se, inicialmente a opinião de PAES ALVES DE 

LIMA FILHO, citado por SARA CECÍLIA ROCHA, 75:  

 

(...) na maioria dos casos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho, 
as empresas para tentar diminuir custos e auferir maiores lucros, de uma 
hora para outra procedem a baixa dos contratos de todos seus empregados 
sem pagamento de qualquer valor e no mesmo ato, como num passe de 
mágica são eles transformados em ‘associados’ de uma cooperativa de 
trabalho, quase sempre dirigida pelos titulares da própria empresa que se 
metamorfeseia em ‘cooperativa’.  

 

Também, cita-se LUIZ FELIPE MONSORES DE ASSUMPÇÃO76: 

 

Embora se perceba atualmente uma relativa inflexão na trajetória da crítica 
ao cooperativismo de trabalho no Brasil, devido, certamente, à intensa 
expectativa pelo que ainda há de vir, após a publicação da Lei nº 
12.690/2012, a literatura juslaboralista e sociológica vem há anos 
descrevendo os descaminhos das cooperativas de trabalho, como um dos 
principais fenômenos ilustrativos da precarização do emprego no Brasil. 

 

E, ratificando o exposto, o entendimento jurisprudencial do Tribunal 

Superior do Trabalho, em decisão paradigma citada por JORGE LUIZ SOUTO 

MAIOR:77 

 

                                                           
75LIMA FILHO, Paes Alves de. apud ROCHA. Sara Cecília op. cit., p. 241.  
76ASSUMPÇÃO, Luiz Felipe Monsores de. A terceirização precarizante e a (in)capacidade 
emancipatória das cooperativas de trabalho. Revista TST, Brasília, vol. 81, n. 3, jul/set 2015, p. 
169. 
77SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Da inconstitucionalidade das cooperativas de trabalho. 
Fundamentos do direito do trabalho: estudos em homenagem ao Ministro Milton de Moura França. 
São Paulo: LTr, 2000, p. 667-668. 
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PRELIMINARES. NÃO FUNDAMENADAS NO RECURSO. MERA 
REMISSÃO À PEÇA CONTESTATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. 
COOPERATIVA DE TRABALHO RURAL. INCOMPATIBILIDADE COM A 
CF E COM A LEI N. 5.889.73. INAPLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 442 DA CLT. Em sede recursal, na hipótese de não terem sido 
impugnados ou questionados os argumentos da decisão recorrida, o 
Tribunal não está obrigado a voltar à análise de preliminares argüidas na 
contestação e já enfrentadas na sentença. Há preclusão, lógica, até, pois 
não há recurso a respeito das preliminares só pela simples remissão aos 
termos da defesa (art. 514, II, CPC). Cooperativa de trabalho rural, que 
exista só para o fornecimento de mão-de-obra, sem auxílio mútuo, sem 
participação na atividade econômica, vai de encontro aos princípios 
constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização social do 
trabalho (art. 1o. da CF). Existindo subordinação, onerosidade e 
habitualidade estamos, inexoravelmente, diante de relação de emprego, que 
detém proteção constitucional, visando a melhoria da condição social do 
cidadão trabalhador (art. 7o.). Se isso não bastasse (!), no âmbito rural é 
inaplicável o parágrafo único do art. 442 da CLT, pois lei geral não revoga 
legislação específica (art. 2o. da LICC). A CLT é subsidiária da Lei n. 
5.889/71 (art. 17) e, ainda assim, desde que não colida com os princípios e 
conceitos fixados na lei do trabalho rurícola (art. 1o.). Preliminares 
remissivas não conhecidas, rejeitadas as demais e negado provimento aos 
recursos.78. 

 

Bem como, a seguinte decisão de lavra do doutrinador e Ministro do 

Tribunal Superior do Trabalho MAURÍCIO GODINHO DELGADO: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1. 
COOPERATIVA. FRAUDE. ART. 9º DA CLT. SÚMULA 331, I/TST. 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. TOMADOR DE SERVIÇOS. SÚMULA 
126/TST. 2. DURAÇÃO DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. SÚMULAS 126 
e 338/TST. DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. O parágrafo único 
do artigo 442/CLT assim dispõe: -Qualquer que seja o ramo de atividade da 
sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus 
associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela.- 
Entretanto , não estabelece o dispositivo citado presunção legal de caráter 
absoluto, mas simples presunção relativa de ausência de vínculo de 
emprego. O objetivo da regra teria sido o de retirar do rol empregatício 
relações próprias às cooperativas - desde que não comprovada a roupagem 
ou utilização meramente simulatória de tal figura jurídica. Certo é que, se 
comprovado que as empresas rotuladas de cooperativas não atendem às 
finalidades e princípios imanentes ao cooperativismo, quais sejam, princípio 
da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada, e a prestação de 
serviços se caracterizar pela presença dos elementos fático-jurídicos da 
relação de emprego, esta deverá ser reconhecida, sob pena de se 
compactuar com a burla à essência da finalidade legal. Acrescente-se que a 
justificativa da existência da cooperativa é justamente o fato de que a 
associação de trabalhadores possibilitaria uma atuação no mercado de 
forma mais organizada e eficaz, tendo como objetivo assegurar um conjunto 
de benefícios que seriam impossíveis por uma atuação isolada, individual, 
como o aprimoramento profissional, a ampliação do mercado de trabalho do 
cooperado, uma efetiva prestação direta de serviços aos associados, 
tornando-os beneficiários centrais dos serviços prestados pela cooperativa, 
potencializando o trabalho e permitindo que o cooperado possa obter uma 

                                                           
78 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Proc. 29.085/96, Relator José Pedro de Camargo 

Rodrigues de Souza, DOE 24 de outubro de 1997. 
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remuneração superior àquela que receberia se não estivesse associado, 
ainda que em potencial. Constatada a fraude na contratação, impõe-se o 
reconhecimento do vínculo empregatício entre o Reclamante e a tomadora 
dos serviços, nos termos da Súmula 331/I/TST. Sendo assim, não há como 
assegurar o processamento do recurso de revista quando o agravo de 
instrumento interposto não desconstitui a decisão denegatória, que subsiste 
por seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento desprovido79. 

 

Veja-se, portanto, ainda que o artigo 90 da Lei 5.764/1971 e o 

parágrafo único do artigo 442 da CLT estipulem que não exista vínculo de emprego 

entre os associados e as cooperativas ou tomadores de serviços, fato é que, 

presentes os requisitos do vínculo de emprego na relação havida (artigo 3º da CLT 

concomitante aplicação do princípio da primazia da realidade), há frustação do 

affecto societatis, de modo que o contrato ou a relação deve ser considerada nula 

(artigo 9º da CLT) e reconhecida a relação empregatícia, como muito bem explica 

CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE80: 

 

O Direito do Trabalho oferece elementos seguros ara que se possa 
distinguir a cooperativa legítima daquela fraudulenta. Evidencia-se a fraude 
sempre que o trabalho subordinado se realize por meio de cooperativas, 
frustrando-se o affectio societatis e emergindo a subordinação como 
elemento tipificador da atividade. 
A relação ente a Lei 12.690, o parágrafo único e o caput do art. 442 da CLT 
é de caráter suplementar. A norma celetista define, inicialmente, o contrato 
de trabalho como o “acordo tácito ou expresso equivalente à relação de 
emprego”, Consagra a teoria da contratualidade e abre espaço para a teoria 
objetiva, concernentemente à natureza jurídica do vínculo de emprego, 
trazendo o princípio da primazia da realidade, para instrumentalizar a ação 
do juiz, sempre que se constate a ocorrência objetiva dos indícios 
relevadores da relação de emprego. 

 

A cooperativa não pode servir, pois, como uma agenciadora, locadora 

ou intermediadora de mão-de-obra subordinada numa espécie de marchandage, 

realidade que, como descrito, é muito presente no cooperativismo brasileiro.  

Diante destas características, como solucionar a condição das 

cooperativas, tendo em vista que a pedra de toque é a presença ou não de vínculo 

de emprego nas relações? 

Ora, utilizando-se dos raciocínios já expostos a respeito do contexto de 

globalização, virtualização e modificação das relações de trabalho, interpretando-os 

concomitantemente com a necessidade de atualização do conceito de cooperativa 

                                                           
79 Tribunal Superior do Trabalho, Proc. AIRR 9934020105020025, Relator Mauricio Godinho 
Delgado, DEJT 28 de novembro de 2014. 
80 LEITE. Carlos Henrique Bezerra. op. cit., p. 365-366. 
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para se promover um efetivo labor cooperado e não subordinado de seus sócios e, 

trazendo todo esse conjunto para o momento atual, pode-se concluir que a solução 

para o embate é o cooperativismo de plataforma.  

A própria OIT81, ao mesmo tempo em que reconhece o renascimento 

do movimento cooperativista e sua importância para o futuro do trabalho82, 

reconhece e defende que ocorra a citada mudança nas cooperativas, relacionando-a 

com o momento atual e com necessidade de mudança dos velhos standards, com o 

fito que haja atualização destas de acordo com os novos padrões tecnológicos, 

virtuais e globalizantes, especialmente, nas áreas de transporte, serviços e 

manufaturas: 

 

In industrialized countries it is the changing structure of cooperative 
enterprises and new forms of cooperatives that have contributed to the call 
for the application of new standards. The traditional structure of cooperatives 
in many of these countries is currently evolving to cope more effectively with 
competitive pressure from other forms of business organizations. On the 
other hand, the cooperative model of joint ownership and management is 
increasingly being used by employees to buy out their own enterprises in the 
transport, service and manufacturing sectors, as a means of protecting and 
generating jobs in an era of continued downsizing resulting from 
globalization and technological change. 
(...) 
During the past two decades, political liberalization has affected 
cooperatives and their apex organizations in several ways: first, the era of 
compulsory membership in cooperatives and apex cooperatives has come to 
an end. This has resulted in a consid erable decline in membership — and 
an ensuing loss of membership contributions. Second, cooperative service 
monopolies have collapsed due to cuts in government subsidies. This loss of 
confidence that was built upon the continued support of the State has 
affected the level and quality of production, resulting in many cooperative 
members being underemployed or unemployed. Due to new and more 
liberal cooperative policies, newly emerging democratic cooperatives have 

started to take part in building a more pluralistic society. 

 

                                                           
81ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, Promotion of cooperatives: job creation in 
small and medium-sized enterprises. Fifth item on the agenda of the International Labour 
Conference 89th Session, International Labour Office, Geneva: 2001, p. 2-6. 
82Conforme reconhece a OIT: “In the rapidly changing world of work, as described in this Future of 

Work Issue Note Series, cooperative enterprises are seeing a renaissance to meet the expanding and 
increasingly complex needs of members, providing services, advancing livelihoods and creating jobs. 
Cooperative employment is estimated to involve at least 250 million people worldwide (CICOPA, 
2014), and the largest 300 cooperatives across 25 countries had a turnover of 2.5 trillion USD in 2015 
(ICA & EURICSE, 2016). Cooperatives are critical to the subsistence and livelihoods of millions of 
people, in sectors including agriculture, finance and housing. However, the full potential of 
cooperatives in responding to the challenges in the future of work will be only realized when proper 
actions are taken in a coordinated and timely manner”. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 
TRABALHO, Cooperation in a changing world of work: Exploring the role of cooperatives in the 
future of work. ILO COOP Cooperatives and the World of Work Series, 2018, p. 1. 
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Contudo, apesar da aparente solução do problema das cooperativas 

brasileiras pelo cooperativismo de plataforma, se faz necessário, antes de adentrar 

neste último conceito como recurso para qualquer situação, analisar os seus 

próprios questionamentos, especialmente o atual consenso de caracterização deste 

tipo de prestação de serviços como modo de exploração do trabalho igualmente 

precarizante. 

 

3.3 A Economia Compartilhada Como Instrumento da “Uberização” e 

Precarização da Exploração do Trabalho 

 

Conceito utilizado, especialmente pelas empresas de tecnologia e no 

estudo da internet, a “economia compartilhada” define a realização de transações na 

área de bens e serviços e em mercados bilaterais (verbi gratia, “Uber”, “Airbnb”, 

“Upwork”, “CrowdFlower” e “TaskRabbit”) através de processos colaborativos “peer-

to-peer”. São negócios virtuais que conectam consumidores a provedores virtuais 

para prestação de serviços no mundo físico, tal qual transporte, compras, faxinas, 

etc. 

TREBOR SCHOLZ83 a define como: 

 

(...) uma força global e massiva em favor de “construtores de pontes 
digitais” que se inserem entre as pessoas que oferecem serviços e as 
pessoas que estão procurando por tais serviços, imbricando assim 
processos extrativos em interações sociais. 

 

No seu início, como adverte TOM SLEE84, a economia compartilhada 

exprimia a capacidade humana de cooperação, não apenas entre pessoas que se 

conheciam e de forma limitada, mas, pelo fato da virtualização e globalização da 

sociedade, de maneira anônima, impessoal e massificada, não demorando para 

surgir, desta realidade, uma profunda transformação no capitalismo: a empresa-

plataforma. 

                                                           
83SCHOLZ, Trebor. Cooperativismo de plataforma: contestando a economia do 
compartilhamento corporativa. Trebor Scholz. Tradução e comentários Rafael A. F. Zanatta. São 
Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo; Editora Elefante; Autonomia Literária, 2016, p. 27 
84SLEE, Tom. Uberização: a nova onda do trabalho precarizado. Tom Slee. Tradução João Peres; 
notas de edição Tadeu Breda, João Peres. São Paulo: Editora Elefante, 2017, p. 13-14. 



50 

Por esse motivo, ainda conforme a teoria de TOM SLEE85, as 

empresas deixaram de operar de forma globalizada e passaram a superar o 

capitalismo contemporâneo, passando a, no hipercapitalismo e hiperconsumo, 

operar de forma massificada e, mais relevante ainda, sem a necessidade de possuir 

qualquer tipo de patrimônio, propriedades, estoques, almoxarifado, enfim, sem 

meios de produção, numa verdadeira financeirização das empresas. As empresas 

passaram a se apoiar em plataformas de softwares, páginas na internet e aplicativos 

de celular para intermediar a prestação de serviços de um particular a um 

consumidor e angariar lucros por realizar essa transação. 

Investidores passaram a realizar aportes de numerários em empresas 

como “Netflix”, “Google”, “Uber”, “Airbnb” e “Amazon”, esta última que, verbi gratia, 

deixou de ser uma livraria e loja de discos para promover a ligação entre milhares de 

fabricantes, comerciantes e consumidores de todo o mundo. 

Cita-se, outrossim, a “Homejoy” como outra empresa emblemática na 

área. Trata-se de uma “start up”, que angariou investimentos na ordem de US$ 38 

milhões do Google, para operacionalizar um site que realiza a intermediação de 

trabalhadores e consumidores para serviços de limpeza de casas. Utiliza-se de 

trabalhadores “freelancers” ou autônomos que estabelecem seus próprios horários 

de disponibilidade para prestação dos serviços, recebem os pedidos por meio de um 

aplicativo e, utilizando materiais próprios, realizam o labor contratado, pagando uma 

porcentagem à intermediadora.  

Percebe-se, pois, no aspecto laboral, que as relações de trabalho 

passam por um momento de sensível transição decorrente das novas formas de 

economia compartilhada e as formas de prestação de serviços que dela advém.  

Neste sentido, relevante expor a definição criada por JUHO HAMARI86:  

 

During last years, ICTs have enabled the rise of the so-called “collaborative 
consumption” (CC) – a form of consumption where people share goods and 
services online. CC has been expected to alleviate societal problems such 
as hyper-consumption, pollution, and poverty by lowering cost of economic 
coordination within communities. 

 

                                                           
85Ibid, p. 14. 
86Hamari, Juho and Sjöklint, Mimmi and Ukkonen, Antti, The sharing economy: Why people 
participate in collaborative consumption (2015). Journal of the Association for Information Science 
and Technology, 2015, p. 2. 
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Explicando muito bem as mudanças nas relações de trabalho advindas 

da economia compartilhada, tem-se o vanguardista estudo de TREBOR SCHOLZ87 

que, compilando exemplos de prestações de serviços neste tipo de plataforma ao 

redor do mundo todo constatou que: 

 

A economia do compartilhamento é retratada como um prenúncio sociedade 
pós-trabalho (...) nos traz formas jurássicas de trabalho enquanto 
desencadeia uma máquina antissindical colossal, passando por cima de 
trabalhadores mais velhxs, especialmente. 

 

Igualmente, utilizando o exemplo dos motoristas da empresa “Uber”, 

TOM SLEE88 constata que: 

 

A remuneração dos taxistas e os modelos de trabalho dos táxis variam 
fortemente de cidade para cidade, mas, se compararmos a Uber a relatórios 
sobre a atividade dos táxis em Los Angeles, San Diego e Toronto, veremos 
que a taxa de 20% cobrada pela Uber, somada a US$ 1 da taxa de 
segurança, representa quase o mesmo montante tomado pelos donos de 
alvarás. Não há mágica no final das contas. Os gastos com combustível, 
manutenção, depreciação do carro e seguro, junto com despesas adicionais 
(pedágios, estacionamento), respondiam por metade de cada dólar feiro em 
um táxi, o que levaria os ganhos anuais dos motoristas de Uber para menos 
de US$ 45 mil em Nova York e de US$ 37 em São Francisco. 

 

E, não bastasse a questão financeira, há ainda conforme o estudo 

sleeiano89, a questão moral: 

 

Mas no coração do controle está o sistema de reputação, que permite aos 
passageiros classificar os condutores. (...) A maioria dos passageiros dá 
cinco estrelas como um gesto de cortesia, porém, se a classificação do 
motorista cai levemente – abaixo de 4,7 em muitas cidades – ele pode ser 
“desativado” ou chutado para fora da plataforma. O sistema deixa os 
condutores vulneráveis ais passageiros mais exigentes, já que um pequeno 
número de reclamações pode levar à perda do ganha-pão. E é claro que 
não há como apelar da decisão, já que o motorista não é empregado e o 
contrato não é um contrato de trabalho. (...) Como relatou o jornalista Jeff 
Bercovici na Forbes, “a Uber gosta deste sistema porque ele garante a 
possibilidade de dizer que todos os motoristas têm classificações quase 
perfeitas. Mas é algo desagradável para os motoristas, e também para os 
consumidores, que se veem repetidamente às voltas com a escolha entre 
serem culpados, rancorosos ou ignorantes”.  

 

Ou seja, a sociedade atual está diante de um tipo de empresa que, 

mesmo atuando de forma global e massificada, não possui propriedades, meios de 

                                                           
87SCHOLS, Trebor. op. cit., p. 22. 
88SLEE, Tom. op. cit., p. 113. 
89SLEE, Tom. Ibid., p. 133. 
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produção e, muito menos, trabalhadores empregados. Trata-se de uma evidente 

precarização das relações de trabalho. 

O trabalhador é transformado em autônomo, um típico 

“microempreendedor” que passa a assumir os ônus do negócio por sua própria 

conta e risco, repassando valores à empresa intermediadora que apenas aufere 

lucros, ausentando-se de quaisquer tipos de responsabilidade, seja trabalhista, seja 

consumeirista. 

Ao mesmo tempo em que são retiradas garantias e direitos trabalhistas 

destes trabalhadores (que são considerados autônomos), eles passam a viver em 

uma realidade atomizada, sem contato algum um com o outro, retirando qualquer 

possibilidade de união, sindicalização ou simples pressão junto aos contratantes. É 

de se dizer que, utilizando o exemplo do “Uber”, os motoristas nem mesmo sabem 

quem são seus contraentes, uma vez que toda relação foi iniciada, formalizada e 

operada de maneira virtual. O tomador de serviços passa a ser o “aplicativo”, 

dificultando de sobremaneira qualquer tipo de reivindicação individual ou coletiva. 

Ou seja, o tomador ganha em 3 frentes: contrata trabalhadores sem ter de lhes 

garantir direitos típicos de uma relação de emprego, os trabalhadores não possuem 

condições de agir de maneira coletiva porque se encontram atomizados e, por nem 

mesmo terem ciência exata de quem são seus contratantes, não possuem 

condições de agir de maneira individual. 

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO BABOIN90 sintetiza bem essa 

realidade: 

 

O modelo proposto por tais empresas visa a construção de grandes centros 
de gerenciamento e controle de mão-de-obra, mão-de-obra essa 
responsável pela integralidade de seu lucro, sem que nenhum desses 
trabalhadores esteja protegido pelo vínculo empregatício. A empresa passa 
a ser, portanto, apenas um centro de controle e concentração dos lucros, 
uma unidade que, ficcionalmente, sustenta não precisar de trabalhadores, 
apesar de depender deles para o desenvolvimento de sua atividade 
comercial. 

 

Não é por outro motivo, nesta ótica da relação de trabalho uberizada 

que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Estado de São Paulo), julgando 

                                                           
90BABOIN, José Carlos de Carvalho. Trabalhadores sob demanda: o caso “Uber”. Revista do 
Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, SP, v. 83, n. 1, jan./mar. 2017. p. 358. 
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processo no Brasil em que um motorista pleiteou vínculo de emprego com a “Uber”, 

entendeu que a relação havia entre as partes fora de trabalho autônomo: 

 

O sistema UBER, na verdade, vem a ser uma plataforma tecnológica, de 
modo a facilitar o contato entre o proprietário do veículo cadastrado e o 
cliente. Mal comparando com as cooperativas de táxi, a diferença é que os 
motoristas da empresa UBER têm a comodidade de não precisarem 
aguardar os passageiros nos pontos de encontro nas ruas, podendo 
aguardar os chamados em casa, ou em qualquer outro local, facilitando a 
prestação do serviço para ambas as partes. 
Os meios tecnológicos servem para aprimorar e facilitar o modo de vida das 
pessoas. E, atuando o motorista em nome da empresa, e sendo ela também 
responsável por eventuais irregularidades que possam ser cometidas pelo 
condutor, cabe a ela estabelecer as regras de procedimento na execução 
dos serviços, o que não se confunde com o poder diretivo do empregador. A 
partir do momento em que o motorista se cadastra na plataforma do UBER, 
adere a diversas cláusulas a fim de que a prestação dos serviços também 
seja uniforme e com qualidade. 
Os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 
1º, IV c/c art. 170, III, da CF) garantem o desenvolvimento econômico-
produtivo livre, desde que pautado na função social da propriedade (art. 5º, 
XXIII c/c art. 170, III, CF). 
O próprio autor confessa, inclusive, que poderia ficar "off-line" o tempo que 
desejasse, situação esta, aliás, que perdura há um ano, sem sofrer 
penalidades. 
Depreende-se, portanto, que o reclamante tem a liberdade de cumprir a sua 
própria rotina de trabalho, sem fiscalização, podendo, inclusive, deixar de 
trabalhar a qualquer tempo, sem ter que comunicar a empresa UBER. 
(...) 
Não restou provado que o autor se submetesse ao poder diretivo da 
reclamada, tampouco que tivesse alguém a quem estivesse subordinado, 
principal elemento a configurar a relação de emprego. 
Afastadas, assim, a subordinação, pessoalidade e habitualidade. 
Apesar de a ausência de controle de horário, pela empresa, por si só, seja 
incapaz de afastar a subordinação laboral (ex. trabalhadores externos), no 
caso dos motoristas de UBER, o que não existe é a própria vinculação 
empregatícia, pois, como admitido pelo reclamante, poderia ficar sem 
trabalhar pelo período que desejasse, situação esta diametralmente oposta 
a do trabalho subordinado, em que a prestação de serviços é o principal 
elemento do qual emerge os demais, com menor ou maior intensidade, a 
exemplo da subordinação jurídica. 
Outrossim, embora a empresa UBER estabeleça o modo de produção e 
realização dos serviços, definindo preço, padrão de atendimento, forma de 
pagamento, entre outros, isto também não significa que haja relação 
empregatícia. 
Ao contrário do quanto sustentado pelo autor, o descadastramento, desde 
que constatadas situações de assédio ou violência contra passageiros, 
também não muda este cenário. Como já mencionado acima, é em nome da 
empresa UBER que os motoristas atuam, sendo esta, assim, que 
responderá também por eventuais processos de responsabilização civil ou 
criminais, por exemplo. O descadastramento trata-se de medida preventiva 
que a reclamada, na consecução dos serviços que se propôs prestar à 
sociedade, deve se resguardar. 
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Assim, depreende-se que, além de não haver habitualidade na relação 
jurídica havida entre as partes, não havia subordinação e pessoalidade, 
tratando-se o reclamante de trabalhador autônomo91. 

 

E, no mesmo sentido, cita-se, dentre diversas sentenças de primeiro 

grau, a seguinte que igualmente julgou por inexistir vínculo de emprego entre 

motorista e a “Uber”: 

 

Segundo se infere dos arts. 2º e 3º da CLT, os pressupostos para a 
caracterização da relação de emprego são a pessoalidade, a subordinação 
jurídica, a onerosidade e a não eventualidade na prestação dos serviços. 
Apenas o somatório de todos esses pressupostos tem por consequência a 
caracterização do vínculo de emprego. 
No caso, o conjunto probatório produzido revela a ausência de 
subordinação do reclamante para com as reclamadas, o que inviabiliza o 
pretendido reconhecimento do vínculo empregatício. 
(...) 
Portanto, não se constituindo as reclamadas como empresas de transporte 
de passageiros, mas como de fornecimento de serviços de tecnologias, não 
vejo como afirmar que o autor estivesse inserido, como empregado, na 
estrutura empresarial, sob a ótica da subordinação estrutural. 
Por fim, a Lei n. 13.103/2015 não possui previsão de que todos aqueles que 
exerçam a atividade de motorista sejam considerados empregados. Pelo 
contrário, admite a coexistência de motoristas autônomos e de motoristas 
empregados. 
Ante todo o exposto, com todo o respeito a entendimentos em sentido 

contrário, a análise conjunta da prova documental e da prova oral revela a 

inexistência da subordinação jurídica a que se refere o art. 3º, caput, da 

CLT, razão pela qual julgo improcedente o pleito de reconhecimento de 

vínculo de emprego entre o autor e as reclamadas. (Tribunal Regional do 

Trabalho da 3ª Região, 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte - MG, Proc. 

0011863-62.2016.5.03.0137, Juíza Tamara Gil Kemp, DEJT 30 de janeiro 

de 2017). 

 

Ora, na exata esteira da jurisprudência, se não há vínculo de emprego 

entre os trabalhadores e as empresas da economia compartilhada, se não há 

subordinação e, ao mesmo tempo, há flexibilização, retirada de direitos típicos de 

uma relação de emprego, prejuízos financeiros e morais e, especialmente, 

atomização dos explorados, a solução lógica da questão se torna evidente: a 

cooperativização destes trabalhadores da área da economia compartilhada ou, em 

outras palavras, o cooperativismo de plataforma. 

                                                           
91 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Proc. 1001574-25.2016.5.02.0026, Relatora Sueli 
Tomé da Ponte, DEJT 14 de dezembro de 2017 
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A solução é lógica e evidente porque, conforme demonstrado 

anteriormente, considerando que o movimento cooperativista é uma forma de 

superação da subordinação do trabalho ao capital pela associação de produtores 

livres e iguais, promovendo-se o progresso social e emancipação dos trabalhadores 

pela sua inserção nas questões econômicas, no contexto da economia 

compartilhada, (inclusive porque nesse tipo de relação os trabalhadores são 

autônomos ou eventuais e, portanto, evitam-se as onipresentes fraudes das 

cooperativas relacionadas ao mascaramento de relações de vínculo de emprego 

com os tomadores de serviços) basta que os trabalhadores se unam por meio de 

plataformas de softwares, páginas na internet e aplicativos de celular para prestação 

de um serviço de forma autônoma ao consumidor/tomador de serviços.  

Nos termos do que defende TREBOR SCHOLZ92, não se trata de 

“abandonar a perspectiva de melhor uso de objetos ou deixar crer em formas de 

trabalho mais dignas. Mas sim fazer isso de maneira realmente inteligente, de modo 

a contribuir com a construção de novas formas de organização social e econômica”. 

Ratificando o exposto, fazendo menção expressa aos trabalhadores de 

economia compartilhada e aos cooperativismo de plataforma, a ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO93 destaca as cooperativas como alternativa para 

a independência desses trabalhadores, através da criação de aplicativos e softwares 

próprios, eliminando os intermediários: 

 

Self-employment is widespread among workers in the Global South, and it is 
becoming more prevalent with workers in the Global North, especially 
among new entrants into the labour market. Self-employed workers, 
including freelancing and independent contract workers, who lack stable 
employment relationships and protection, have used cooperatives to 
overcome additional transaction costs such as agency fees and late 
payments, and absence of contracts (Conaty, Bird & Ross, 2016). Gig 
economy workers also set up cooperatives with their own software 
applications that help them eliminate abusive intermediaries. This has 
allowed them to reclaim some of their rights and benefits while giving them 
more voice over how their businesses are run. 
(..) 
Platform cooperatives are digital platforms collectively owned and governed 
by the workers who depend on, participate in, and, derive livelihoods from 
them (Sutton, 2016). They organize emerging technologies through online 
applications that support production, digital labour brokering, collectively-
owned and democratically-controlled web-based marketplaces, and other 
activities that directly support this economic model. Worker-owners in 
platform cooperatives share risks and benefits and negotiate better 

                                                           
92SHOLZ, Trebor. op. cit., pág. 11. 
93ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. op. cit., pág. 4. 
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contracts, while participating in decision-making on how the platform is 
organised and managed. 

 

Logo, ao invés de se discutir se existe ou não vínculo de emprego entre 

trabalhadores e empresas da economia compartilhada, muito mais útil e pragmático, 

é substituir tomadores de serviços como a “Uber” - intermediadores entre os 

motoristas e consumidores - por uma relação direta, através de cooperativas 

formadas pelos próprios trabalhadores. 
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4 APLICAÇÃO DO BEM VIVER NO COOPERATIVISMO DE PLATAFORMA 

 

4.1 Reorientação e Reinterpretação de Conceitos 

 

No contexto do cooperativismo de plataforma descrito, se faz 

necessário dissertar que a atual sociedade de massa em que vivemos apresenta 

características e problemas tão próprios e que evoluíram de maneira tão rápida no 

tempo, que o direito, especialmente o Direito Material do Trabalho, necessita renovar 

seus conceitos e a forma de enfrentar o relacionamento entre empregados e 

empregadores. 

A globalização trouxe uma maneira peculiar e própria de 

comportamento no mercado e, consequentemente, nas relações de trabalho. 

MILTON SANTOS94 a entende como um conjunto de técnicas e momentos que 

modifica a cognoscibilidade do planeta e relacionando-a com as atividades sociais e 

relações de trabalho infere que: 

 

Cada técnica propõe uma maneira particular de comportamento, envolve 
suas próprias regulamentações e, por conseguinte, traz para os lugares 
novas formas de relacionamento. O mesmo se dá com as empresas. É 
assim que também se alteram as relações sociais dentro de cada 
comunidade. Muda a estrutura do emprego, assim como as outras relações 
econômicas, sociais, culturais e morais dentro de cada lugar (...) 

 

Dentro deste contexto, tem-se a citada atual e vanguardista forma de 

prestação de serviços através da “economia compartilhada” e a modificação das 

relações de trabalho. Como ensina ALAIN SUPIOT95, analisando o trabalho antes 

mesmo das mudanças decorrentes das plataformas de colaboração, vive-se uma 

atual “crise do emprego” e de “transformações da gestão” que privilegia a 

contratação de funcionários sem vínculo de emprego, através do chamado “trabalho 

independente”, especialmente no setor dos serviços. 

ANDRÉ ARAÚJO MOLINA96 traduz essa realidade como um sistema 

econômico e social da “pós-modernidade”, no qual devem ser reconstruídos os 

sistemas jurídicos, de modo mais flexíveis, abertos e adaptáveis às circunstâncias 

                                                           
94SANTOS, Milton. op. cit., p. 68. 
95SUPIOT, Alain. Transformações do Trabalho e futuro Direito do Trabalho na Europa, Coimbra: 
Coimbra Editora, 2003, p. 20-25. 
96MOLINA, André Araújo. Os direitos Fundamentais na Pós-Modernidade: O Futuro do Direito e 
do Processo do Trabalho. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 4. 
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fáticas, adequando-os à uma melhor maneira de regulação das relações sociais que 

são mais complexas, plurais e rápidas. 

Ainda conforme ALAIN SUPIOT97, em diversos países já existem 

legislações trabalhistas para regular este tipo de prestação de serviços, 

evidenciando ser uma realidade permanente e sem retorno às características 

passadas, pelo menos num futuro próximo. Exemplos não faltam, dentre diversas 

realidade, cita-se que no direito alemão existem 3 (três) categorias de trabalhadores 

independente e a Organização Internacional do Trabalho em uma Conferência em 

junho de 1997 já fez referência ao “trabalho em regime de subcontratação”. 

Todas essas características da cultura e relações de trabalho descritas 

criaram uma sociedade de massas, que diversificou o mercado e as formas de 

prestação e serviços, consequentemente atomizando o trabalhador e destruindo o 

antigo conceito de “categoria”, aplicando-se, como uma luva, nesse ponto, o 

conceito de HANNAH ARENDT98 sobre as “massas”: 

 

(...) pessoas que, simplesmente devido ao seu número, ou à sua 
indiferença, ou a uma mistura de ambos, não se podem integrar numa 
organização baseada no interesse comum, seja partido político, 
organização profissional ou sindicato de trabalhadores. 

 

A conclusão inequívoca do contexto atual é, portanto, que o 

trabalhador passou a existir, agir e se relacionar individualmente com seus 

empregadores, fato que reflete num completo isolamento do mesmo em relação aos 

seus pares. Parece clara a conclusão que a um trabalhador isolado de sua 

categoria, frente à retirada de seus direitos, a única alternativa que lhe resta é se 

submeter à precarização das condições de trabalho, como já visto, por meio da 

“uberização” das relações de trabalho. 

Exatamente neste ponto, para se buscar uma reorientação e 

reinterpretação de conceitos, é que se pode aplicar os princípios e valores do Bem 

Viver ao cooperativismo de plataforma e se promover uma nova forma de relação de 

trabalho em benefício dos trabalhadores, empreendedores, consumidores e da 

própria sociedade.  

                                                           
97MOLINA, André Araújo. op. cit., p. 25-27. 
98ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Hannah Arendt. Tradução Roberto Raposo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 361. 
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A forma prática de se fazer realizar esta relação, é que, portanto, 

através da reorientação e reinterpretação de conceitos, será o tema de debate das 

constatações conclusivas a seguir.  

 

4.2 Relação Entre o Bem Viver e o Cooperativismo de Plataforma 

 

Retornando à teoria sleeiana99 tem-se que a o início da cultura do 

compartilhamento foi de verdadeira abertura de códigos, fontes e “know-how”, com 

base na produção por iguais de bens comuns, numa atuação genuinamente 

comunitária e solidária, trazendo uma nova forma de produção e a possibilidade de 

remodelar as economias, ou, em outras palavras, o próprio capitalismo. Este último, 

o qual, apesar de se mostrar extremamente forte e irredutível em seu domínio sobre 

o globo, é importante ressaltar, certamente não será eterno posto que não traduz 

uma ordem natural da sociedade, mas uma forma de produção e organização do 

trabalho, conforme ensina JEAN-LOUIS LAVILLE100, prevendo sua mutação e o 

surgimento de uma nova forma de organização econômica: 

 

Não há um modo único de organização da economia que seja a expressão 
de uma ordem natural, mas um conjunto de formas de produção e de 
repartição que coexistem. As representações individuais induzem ações e 
práticas sociais que as instituições normalizam pela política, delineando o 
quadro no qual as práticas podem se desenvolver e influindo sobre as 
representações. As instituições são mutáveis, porque são convenções 
sociais que experimentam e ao mesmo tempo delimitam o campo das 
possibilidades; seu estudo permite adquirir a consciência precisa dos fatos e 
a apreensão, senão a certeza, de suas leis e ajuda também a se distanciar 
desta “metafísica” de que são impregnadas as palavras em “ismo”, como 
capitalismo. Afirmar a existência de uma sociedade capitalista equivale a 
admitir uma homogeneidade no interior do sistema econômico, ao passo 
que esse se compõe, na realidade, de mecanismos institucionais 
contraditórios, irredutíveis uns aos outros. 

 

A internet e a contemporânea vida em rede se mostra, passível, logo, 

de se transformar em uma forma de contraposição ao momento atual. Uma negação 

ao individualismo exacerbado, promovendo a atuação conjunta de todos os atores 

sociais e em benefício do todo, sendo valiosa a conclusão de JUSSARA BORGES E 

                                                           
99SLEE, Tom. op. cit., p. 196. 
100JEAN-LOUIS LAVILLE. op. cit., p. 67. 



60 

HELENA PEREIRA DA SILVA101 sobre a “competência informacional”, não-

linearidade, auto-organização e autopoiese dos sistemas em rede, plenamente 

compatíveis com os conceitos ora estudados: 

 

O formato de redes representa uma alternativa, e mesmo uma negação ao 
paradigma moderno que dominou a cultura ocidental por centenas de anos 
e influenciou seus valores – entre os quais: a noção do corpo humano como 
uma máquina, da vida em sociedade como uma competição acirrada e a 
crença no progresso material ilimitado. Esse paradigma levou a 
Humanidade a uma situação de crise: desigualdade no acesso ao 
conhecimento, desastres ecológicos, exclusão socioeconômica, dominação 
social, entre outros. 
(...) 
É interessante observar que algumas – talvez as principais – propriedades 
das redes de sistemas vivos são características fundamentais para o 
desenvolvimento de redes sociais na atualidade: - Não-linearidade – a rede 
se desenvolve em todas as direções e a informação que circula por meio 
dela pode percorrer caminhos cíclicos e formar um laço de realimentação 
constante e horizontal que em nada lembra os modelos hierárquicos de 
relacionamento construídos pela sociedade moderna; - Auto-organização – 
a própria realimentação leva as redes a se auto-regularem, aprendendo 
com erros e acertos de todos, o que faz com que estejam em constante 
mudança ao mesmo tempo em que buscam o equilíbrio. Na década de 40, 
Ludwig Von Bertalanffy “introduziu o termo Fliessgleichgewicht (‘equilíbrio 
fluente’) para expressar a coexistência de equilíbrio e de fluxo, de estrutura 
e de mudança, em todas as formas de vida” (CAPRA, 2003, p. 147); - 
Autopoiese – as redes são continuamente recriadas por si mesmas, ou seja, 
cada componente participa da produção ou da transformação dos outros 
componentes. “De acordo com Maturana e Varela, a característica chave de 
uma rede viva é que ela produz continuamente a si mesma. Desse modo, ‘o 
ser e o fazer dos [sistemas vivos] são inseparáveis, e esse é o seu modo 
específico de organização’” (CAPRA, 2003, p. 136). 

 

Da mesma maneira, defende TREBOR SCHOLZ102, já na área da 

economia compartilha, que é possível uma melhor forma de utilização da internet, 

através da união entre designers, trabalhadores, artistas, cooperativas, 

desenvolvedores, sindicatos inovadores e advogados para se mudar as estruturas 

de atuação e todos possa colher os frutos dos seus próprios trabalhos103. E trazendo 

essa prática virtual para as relações de trabalho afirma104: 

                                                           
101BORGES, Jussara e SILVA, Helena Pereira da. Democracia eletrônica e competência 
informacional. Informação e sociedade: estudos, João Pessoa, v.16, n.1, p.129-137, jan./jun. 
2006, p. 131. 
102SHOLZ, Trebor. op. cit., p. 45. 
103Importante destacar que esta plataforma, para compartilhamento de textos acadêmicos, já existe e 
se encontra em prática no Brasil, através da Creative Commons, “organização sem fins lucrativos que 
permite o compartilhamento e uso da criatividade e do conhecimento através de instrumentos 
jurídicos gratuitos” que tem por objetivo “expandir a quantidade de obras criativas disponíveis ao 
público e permitir sua reutilização, por meio de licenças jurídicas”. Disponível em 
https://br.creativecommons.org/sobre/, acesso em 18.02.2018. 
104SHOLZ, Trebor. op. cit., p. 60-61. 

https://br.creativecommons.org/sobre/
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Cooperativas, não importa o quão pequenas, podem funcionar como 
contrapartes éticas, autogeridas, que garantem um modelo de negócios que 
não precisa se apoiar na exploração dxs trabalhadorxs. Cooperativas 
podem trazer criatividade não apenas ao consumo dos produtos, mas 
também à reorganização do trabalho. 

 

E, magistralmente, de forma extremamente pragmática, constata 

didaticamente 3 (três) momentos que devem ser percorridos no cooperativismo de 

plataforma para torná-lo eficaz: 

 

O conceito de cooperativismo de plataforma tem três partes. 
Primeiro, ele baseia-se na clonagem do coração tecnológico de Uber, 
TaskRabbit, Airbnb ou UpWork. Ele recepciona a tecnologia, mas quer 
colocar o trabalho em um modelo proprietário distinto, aderindo a valores 
democráticos, para desestabilizar o sistema quebrado da economia do 
compartilhamento/economia sob demanda, que beneficia somente poucxs. 
É nesse sentido que o cooperativismo de plataforma envolve mudança 
estrutural, uma mudança de propriedade. 
Segundo, o cooperativismo de plataforma trata de solidariedade, que faz 
muita falta nessa economia baseada em força de trabalho distribuída e 
muitas vezes anônima. Plataformas podem ser possuías e operadas por 
sindicados inovadores , cidades e várias outras formas de cooperativas, 
tudo desde cooperativas multissetoriais (multi-stakeholder co-op), 
cooperativas de propriedade dxs trabalhadorxs (worker-owned co-op) ou 
plataformas cooperativas de propriedade dxs “produsuárixs” (produzer-
owned platform cooperatives). 
Terceiro, o cooperativismo de plataforma é construído na ressignificação de 
conceitos como inovação e eficiência, tendo em vista o benefício de todxs, e 
não a sucção de lucros para poucxs. 
(...) 
Uma plataforma, no contexto deste estudo, é o termo usado para descrever 
o ambiente no qual intermediárixs extrativxs ou cooperativxs oferecem seus 
serviços ou conteúdos.  

 

Ora, tão-somente da análise do autor acima descrita, já se constata 

seu perfeito amoldamento aos princípios e valores do Bem Viver, evidenciando-se 

sua forte condição de se tornar instrumento – prático – de consecução deste na 

sociedade atual. 

Na primeira parte do conceito, verifica-se o amoldamento do 

pensamento cooperativista às normas tecnologias, globalização e virtualização do 

mundo. Trata-se da compatibilização das cooperativistas ao atual hipercapitalismo, 

hiperconsumismo e nova “cultura-mundo”. 

Adaptadas à nova realidade, passa-se a reinterpretá-la com base em 

seus princípios e valores próprios (sendo, neste ponto, um dos momentos de 

compatibilização e aplicação do Bem Viver), proporcionando-se uma mudança 
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estrutural, no âmago das bases capitalistas: uma mudança na propriedade dos 

meios de produção. 

Já fundamentado na mudança da propriedade dos meios de produção, 

na segunda parte do conceito, exatamente porque com esta modificação se faz 

possível transformar-se as formas de exploração, tem-se outro momento de 

compatibilização e aplicação do Bem Viver, através da aplicação de princípios e 

valores de relacionalidade, complementariedade, reciprocidade, solidariedade, 

coletividade.  

Necessário pontuar que tais características são intrínsecas ao próprio 

cooperativismo, de modo que, a modificação aqui defendida não é a mudança de 

suas dinâmicas e paradigmas, mas, sua adaptação (com base no Bem Viver) às 

realidades atuais, encontrando-se, neste ponto, a terceira parte do conceito 

explicada por SCHOLZ. 

Portanto, visualiza-se um contexto de clara união, relação e 

complementação entre o cooperativismo de plataforma e o Bem Viver.  

Em realidade, traduzem facetas de uma mesma moeda, sendo partes 

intrínsecas e que se inter-relacionam de uma mesma realidade, observando-se um 

paralelismo nas condições e valores que defendem, notadamente, no contexto de 

que aquilo que é benéfico para o geral é o que provoca um melhor convívio social e 

a emancipação daqueles excluídos. O trabalhador, por meio do pensamento 

cooperativista de plataforma, além de primar pelo seu benefício e de sua classe, ao 

mesmo tempo – subliminarmente – faz surgir um benefício para a coletividade. 

Neste exato sentido, ratificando a conclusão realizada, é o que defende 

a OIT em diversos estudos.105106 

                                                           
105“Por tratarse de organizaciones basadas en princípios y valores, las cooperativas son 
intrínsecamente uma forma de empresa sostenible y participativa. Ponen el énfasis en la seguridad 
del empleo y en la mejora de las condiciones de trabajo, pagan salarios competitivos, promueven 
ingresos adicionales mediante la participación en las utilidades y la distribución de dividendos y 
apoyan las infraestructuras y los servicios comunitarios, como los centros de salud y las escuelas. Las 
cooperativas fomentan las prácticas y los conocimientos democráticos y la inclusión social. También 
han demostrado ser resilientes ante las crisis económicas y financieras. 
Por tanto, las cooperativas están bien situadas para contribuir al triple balance de objetivos 
económicos, sociales y ambientales del desarrollo sostenible y a la agenda de gobernanza, entre 
otros motivos porque son empresas empeñadas en alcanzar el progreso económico de sus socios, al 
tiempo que atienden sus intereses socioculturales y protegen el ambiente. Ofrecen un modelo 
alternativo de empresa social, cuyas contribuciones al desarrollo sostenible van mucho más allá de la 
creación de empleo. Como la cantidad de cooperativas así como su participación en el PIB son 
todavía relativamente pequeñas en la mayoría de los países, su promoción y su expansión podrían 
ser un instrumento importante para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO e ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL. 
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As cooperativas de trabalho, adaptadas à economia compartilhada, 

tornando-se cooperativas de plataforma, traduzem, assim, não o objetivo final do 

processo que se defende no presente estudo, mas, tal qual o próprio Bem Viver, o 

instrumento de mudança e de estimulo permanente, uma verdadeira forma de 

emancipação dos trabalhadores e, através desta, de modificação do atual sistema 

político-econômico-social. Trata-se, pelo termo utilizado por ALBERTO ACOSTA107, 

de uma “geração de satisfatores sinérgicos”. 

Reconhecendo esta condição, vale salientar, a Constituição Política do 

Equador, em seu artigo 278, expõe claramente esta intenção de tornar o trabalho 

como valor motriz do Bem Viver, tornando-o não só um direito, mas um dever: 

 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 
colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 
(...) 
2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios com responsabilidad 
social y ambiental. 

 

E, aproveitando o ensejo político equatoriano, não é demais destacar 

que o Brasil, também, vinha adotando essa dialética de complementariedade e de 

união entre os países latino americanos vizinhos, como alternativa ao 

“desenvolvimento” capitalista atual e a eterna serviência econômica dos países 

                                                                                                                                                                                     
Las cooperativas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Debate sobre el desarrollo después de 
2015. Informe de política, p. 2. 

106“Cooperatives across sectors ranging from agriculture to energy are growingly greening their 
operations. In the renewable energy industry, for example, they have a number of competitive 
advantages, including democratic local control over energy production and use, the capacity to create 
local employment, and reasonable pricing. Cooperatives could play a major role in achieving the goal 
of ‘energy for all’ – the drive to bring clean, modern energy to the 1.3 billion people in developing 
countries without access to electricity (ILO, 2013a). Bangladesh has a cooperative rural electrification 
programme which connects 50,000 villages to the electricity grid generating numerous jobs in the 
process. There is potential for more, as the focus is now on solar home electrification systems, using 
peer-to-peer electricity trading for improved access and ensuring that excess electricity can be traded 
with neighbors (Badiei, 2016). 
Governments are increasingly supporting forestry cooperatives as a pathway to sustainable forestry. 
Forestry cooperatives are being created to protect the rights of forest owners and cooperative 
members and to promote sustainable forestry practices. Through forest cooperatives, owners and 
members participate in activities such as afforestation, tending and protection, production and 
distribution of superior planting stocks. Cooperatives collect, grade, process, pack and distribute forest 
products, and provide their members with up-to-date technical information and training (FAO, 2014). 
The Tree Growers’ Cooperative Society in India is a good example of tenure transfer in India. The 
state provides long-term lease for the cooperative which then establishes and manages tree 
plantations on these village common lands with active involvement of the local community for 
improved livelihoods and income (CIFOR, 2009)”. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 
TRABALHO. op. cit., p. 6. 
107ACOSTA, Alberto. op. cit., p. 170. 
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periféricos aos países centrais, conforme discurso de LUIS INÁCIO LULA DA 

SILVA108 na IV Cúpula das Américas em 2005: 

 

Durante muito tempo – a Bolívia está aqui – a Bolívia achava que o Brasil 
era um país imperialista do continente e que, portanto, os empresários 
bolivianos tinham medo dos empresários brasileiros e não tinham medo dos 
empresários de outros países. Durante muito tempo a Argentina e Brasil 
desconfiavam um do outro e assim por diante. Nós estamos conseguindo 
um feito inusitado, apesar das nossas diferenças, nós, hoje, estamos 
convencidos que não existe saída individual para nenhum país, não existe 
saída individual. Ou nós encontramos soluções conjuntas para financiar a 
nossa infra-estrutura, ou nós encontramos soluções conjuntas para facilitar 
o nosso comércio, ou nós não teremos solução. 

 

Destarte, é inequívoco que apenas através do fortalecimento dos laços 

regionais, dos conceitos, valores e princípios locais e superação do antigo conceito 

de desenvolvimento é que os povos periféricos poderão obter sua efetiva 

independência política, econômica e financeira dos países centrais, emergindo o 

cooperativismo de plataforma não como único, mas, com um dos meios que 

possibilitam a consecução do Bem Viver na sociedade contemporânea.  

Por fim, refutando o principal argumento dos contrários ao Bem Viver, 

de se tratar de uma utopia ou de uma teoria aplicável apenas às comunidades 

indígenas, regiões de pequena complexidade social ou trabalhos “menores”, passa-

se a expor exemplos de cooperativistas de plataforma já existentes e que podem, ao 

fim e ao cabo, ser consideradas como os citados instrumentos de viabilização deste 

novo sistema.  

 

4.3 Exemplos Reais do Bem Viver No Cooperativismo de Plataforma 

 

Antes de adentrar nos exemplos bem sucedidos de cooperativismo de 

plataforma, cumpre expor alguns casos nos quais se pode observar a aplicação do 

Bem Viver em sociedades cooperativas. 

Como informa a OIT109, na Nicarágua promotora de desenvolvimento 

de cooperativas – PRODECOOP – agrupa 45 cooperativas integradas por mais de 

2.420 famílias, nas quais cada uma cultiva terrenos de 7 a 12 acres, cultivando café 

orgânico na sombra da cobertura florestal e, sendo uma cooperativa exportadora, 

                                                           
108Presidência da República. Intervenção do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
Segunda Sessão da IV Cúpula das Américas Mar del Plata. Argentina, 05 de novembro de 2005, p. 6. 
109 Organização Internacional do Trabalho e Aliança Cooperativa Internacional. op. cit, p. 15. 
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faz parte de uma rede mundial de comércio justo e apoio a cooperados agricultores 

na produção de café sustentável. 

Em Gana, tem-se a cooperativa Kuapa Kokko110 que reúne mais de 

100.000 mil cooperados em cerca de 1.300 comunidades em 57 distritos para o 

cultivo de cacau certificado como sustentável, promovendo o cultivo por pequenos 

produtores e o respeito ao meio ambiente. Possui uma estrutura democrática de 

gestão, com 3 níveis de governança, caracterizada pela auto-gestão, transparência, 

equidade e demais princípios cooperativos, todos, em união, com valores de 

respeito à florestas, cuidado com a comunidade e consumidores. 

Nos Estados unidos da América, podem ser citadas a Si Se Puede 

Women’s Cooperative, We Can Do It!111, cooperativa de serviços de limpezas 

domésticas e comerciais que promove a relação entre os prestadores de serviços e 

consumidores, numa experiência de mútuo respeito e satisfação. 

A Green Worker Cooperatives112, incubadora dedicada a incentivar e 

unir cooperativas sustentáveis, através de incentivos e valores de democracia, 

solidariedade, respeito ao meio ambiente, aos seus membros e às comunidades, 

tendo reunido 16 cooperativas ao longo do mundo que respeitam esses valores: 

Revolutionary Seeds113, Uptown Village Cooperative114, Bio Classic Cleaning115, 

Green Feen116, New Deal Cooperative117, White Pine Community Farm118, Friends of 

Light119, Ometeotl Domestic Violence Survivors120, B Blossom Caterers121, Woke 

Food Caterers122, Caracol Language Co-op123, P.O.L.I.D.O Skateboards124, Syllable 

                                                           
110Para maiores informações, ver: https://www.kuapakokoo.com/about/us, acesso em 18.02.2018. 
111Para maiores informações, ver: http://www.wecandoit.coop, acesso em 18.02.2018. 
112Para maiores informações, ver: http://www.greenworker.coop/mission, acesso em 18.02.2018. 
113Para maiores informações, ver: http://urbaninnovationsharlem.org/projects/revolutionary-seeds/, 
acesso em 18.02.2018. 
114Para maiores informações, ver: http://www.greenworker.coop/uptownvillage, acesso em 
18.02.2018.  
115Para maiores informações, ver: http://www.greenworker.coop/bioclassiccleaning, acesso em 
18.02.2018. 
116Para maiores informações, ver: http://www.greenfeen.org/, acesso em 18.02.2018. 
117Para maiores informações, ver: https://www.newdeal.coop/, acesso em 18.02.2018. Importante 
destacar essa cooperativa, pois, atuante na área da construção civil, na qual há intensa exploração 
dos trabalhadores e consumidores pelas empresas do ramo e não se esperaria a aplicação dos 
valores do Bem Viver. 
118Para maiores informações, ver: https://www.whitepinecommunityfarm.com/, acesso em 18.02.2018. 
119Para maiores informações, ver: https://www.friendsoflight.net/, acesso em 18.02.2018. 
120Para maiores informações, ver: http://www.greenworker.coop/ometeotl, acesso em 18.02.2018.  
121Para maiores informações, ver:  http://www.bblossom.com/, acesso em 18.02.2018. 
122Para maiores informações, ver: http://www.wokefoods.com, acesso em 18.02.2018.   
123Para maiores informações, ver: http://www.greenworker.coop/caracollanguagecoop, acesso em 
18.02.2018. 

https://www.kuapakokoo.com/about/us
http://www.wecandoit.coop/
http://www.greenworker.coop/mission
http://urbaninnovationsharlem.org/projects/revolutionary-seeds/
http://www.greenworker.coop/uptownvillage
http://www.greenworker.coop/bioclassiccleaning
http://www.greenfeen.org/
https://www.newdeal.coop/
https://www.whitepinecommunityfarm.com/
https://www.friendsoflight.net/
http://www.greenworker.coop/ometeotl
http://www.bblossom.com/
http://www.wokefoods.com/
http://www.greenworker.coop/caracollanguagecoop
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Cooperative125, 3rd Eye Studio126, Bits and Bites127 e Think128, todas, que podem ser 

consideradas contribuintes para o mesmo ideal e, logo, praticantes do Bem Viver. 

Resta claro, portanto, plenamente compatível a aplicação do Bem Viver 

em atividades econômicas no mundo atual, em atividades complexas e em locais 

desenvolvidos, até mesmo, como exposto, na área da construção civil. 

Passando o Bem Viver ao cooperativismo de plataforma, destaca-se 

que esta não é uma ideia nova. Ainda que no Brasil o conceito seja recente, mundo 

afora já vem sendo praticado e, em muitos dos casos, mesmo sem que saibam seus 

participantes, aplicando e promovendo o Bem Viver. 

O Brasil possui alguns desafios, conforme constata RAFAEL 

AUGUSTO FERREIRA ZANATTA129, para fazer avançar o cooperativismo de 

plataforma, incluindo-se, neles, o de “tornar essa possibilidade mais visível, por meio 

de circulação mais intensa de ideia e projetos de democratização da economia na 

internet”, portanto, com o objetivo de expor exemplos bem sucedidos dessa 

combinação, passa-se a destacar as principais cooperativas virtuais que se tem 

conhecimento, com base na pesquisa realizada por TREBOR SCHOLZ130. 

Inicialmente, cita-se o Loconomics131, cooperativa de trabalhadores 

autônomos, localizada na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia nos 

                                                                                                                                                                                     
124Para maiores informações, ver: http://www.greenworker.coop/2017polidoskateboardshuntspoint, 
acesso em 18.02.2018.   
125Para maiores informações, ver: http://syllablecoop.com/about/, acesso em 18.02.2018. 
126Para maiores informações, ver: http://www.3rdeyestudios.fi/, acesso em 18.02.2018. 
127Para maiores informações, ver: http://www.greenworker.coop/bitsandbitescoop, acesso em 
18.02.2018. 
128Para maiores informações, ver: http://co-opthink.org/, acesso em 18.02.2018. 
129“O primeiro desafio para avançar o “cooperativismo de plataforma” no País, portanto, é transportar 
essa cultura cooperativista para o universo da produção imaterial e tecnológica. O cooperativismo é, 
como afirma a OCB, “uma alternativa de inclusão produtiva e de transformação da vida das pessoas”. 
Porém o Brasil não promoveu ainda uma discussão robusta sobre cooperativismo digital. É 
sintomático, aliás, que das treze categorias de atividades econômicas de cooperativas no Brasil não 
exista a categoria “tecnologia” ou “cooperativas digitais”. Os setores de agropecuária, crédito e 
transporte dominam o cooperativismo no país. O segundo desafio é tornar essa possibilidade mais 
visível, por meio de circulação mais intensa de ideias e projetos de democratização da economia na 
Internet. Há esforços isolados, como do Partido Pirata, de divulgar tecnologias de blockchain e o 
projeto de “cooperativismo de plataforma”. Mas precisamos de mais iniciativas e mais grupos nessa 
agenda. Nesse sentido, a iniciativa da Fundação Rosa Luxemburgo de discutir “economia solidária” e 
novas tecnologias é louvável e mais do que necessária. Por fim, o terceiro desafio é incluir a questão 
da produção econômica democrática dentro da agenda de ativismo digital no Brasil. Nosso país é 
admirado mundo afora pela força dos ativistas e da sociedade civil na construção do Marco Civil da 
Internet. Os brasileiros também são admirados pelo combate ao vigilantismo e grandes eventos de 
ativismo como a CriptoRave. Mas a questão de uma “economia democrática digital” não entrou na 
agenda do cyberativismo”. ZANATTA, Rafael Augusto Ferreira. Cooperativismo digital: princípios 
cooperativistas nas economias digitais. Entrevista concedida à Revista MundoCoop, ed. 71, 2016 
130SCHOLZ, Trebor. op. cit., p. 65-73. 
131Para maiores informações, ver: https://loconomics.com/, acesso em 18.02.2018. 

http://www.greenworker.coop/2017polidoskateboardshuntspoint
http://syllablecoop.com/about/
http://www.3rdeyestudios.fi/
http://www.greenworker.coop/bitsandbitescoop
http://co-opthink.org/
https://loconomics.com/
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Estados Unidos da América, na qual há o oferecimento de serviços de diversos tipos 

e em diversas áreas, tais quais domésticos (limpeza, carpintaria, pintura), cuidados 

gerais (crianças, idosos, “pets”), cuidados pessoais (massagens, aulas de música, 

ginásticas e terapias), transporte (motoristas e repares em veículos), finanças 

(contadoria, pagamento de impostos, organização financeira), celebrações 

(organização de festas, eventos, encontros, reuniões). Através de seu aplicativo 

auxilia profissionais a encontrarem clientes e, estes, a apoiarem negócios locais, 

sem a necessidade de intermediários. 

Ainda na Califórnia, cita-se a California App-Based Drivers Association 

(CADA) que, junto com outras associações de motoristas de aplicativos reunidas na 

App-Based Drivers Association wm Washington132, uniu motoristas da economia 

compartilhada, como a Uber, Lyft e Sidecar, para formação de uma plataforma 

própria na qual os trabalhadores não são empregados, mas vinculados à 

associação. 

Outra cooperativa de plataforma, na área da arte, é a Stocksy133 na 

qual os artistas plásticos são coproprietários dos sites, divulgam e vendem suas 

obras de arte. Através da formação de um banco de fotografias expostas para 

vendas, compartilha-se a propriedade das obras e os lucros entres os artistas que 

contribuem com fotos para o site. 

Portanto, percebe-se, seja das práticas econômicas relacionadas ao 

Bem Viver, seja das relacionadas ao cooperativismo de plataforma, que e possível a 

união desses dois conceitos. É possível a escrita de uma nova história, 

fundamentada no compartilhamento, solidariedade, mutualismo, democracia e ideais 

comunitários, ou seja, a evolução do antigo cooperativismo para um cooperativismo 

de plataforma do Século XXI que espalhe os valores do Bem Viver e promova, desta 

maneira, a independência de trabalhadores e consumidores dos donos do capital e 

dos meios de produção, uma independência do hipercapitalismo, hiperconsumismo 

e “cultura mundo”, instigando uma verdadeira e necessária revolução política, social 

e econômica. 

 

 

                                                           
132Para maiores informações, ver: https://www.abdaseattle.org/, acesso em 18.02.2018. 
133Para maiores informações, ver: https://www.stocksy.com/, acesso em 18.02.2018. 

https://www.abdaseattle.org/
https://www.stocksy.com/
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando os conceitos, princípios e valores do Bem Viver expostos 

no Capítulo 1, viu-se que este é uma nova forma de forma de orientação que 

defende a construção coletiva e democrática de um novo sistema político-

econômico-social, por intermédio da integração e solidariedade dos seres humanos 

consigo mesmos e destes com o meio-ambiente. Suas inspirações, neste diapasão, 

são a relacionalidade, complementariedade, reciprocidade, solidariedade, 

coletividade, atuações plurinacionais e interculturais entre indivíduos e comunidades, 

mudando-se o paradigma atual antropocêntrico para uma visão biocêntrica do 

mundo, tudo isso, com base na retomada de modelos de sociedades e sistemas já 

existentes nas comunidades andinas, amazônicas e positivado nas constituições da 

Bolívia e do Peru.  

O Bem Viver, portanto, nada mais é do que uma reação 

descolonizadora das classes e povos periféricos ao destrutivo sistema 

hipercapitalista atual que necessita da reorientação e reinterpretação de práticas 

econômicas, exploração do trabalho e do uso da tecnologia e marcos jurídicos, na 

qual se amoldam, perfeitamente, com instrumentos dessa necessária mudança, a 

economia solidária, economia compartilhada e cooperativismo.  

No seara laboral, viu-se no Capítulo 2 que a economia solidária 

proporciona uma nova forma de exploração do trabalho, praticada por aqueles que 

se encontram (ou temem ficar) marginalizados do mercado de trabalho. Busca-se 

uma diferente forma de geração de trabalho e renda, desenvolvimento, produção e, 

principalmente, de economia, objetivando a inclusão social, a sustentabilidade 

ecológica, uma alternativa ao sistema econômico pós-capitalista e suas formas e 

estruturas de produção, distribuição, consumo, financiamento e acumulação (de 

bens ou capital), combatendo-se a exploração dos trabalhadores, a expropriação 

dos consumidores, as atuais formas de dominação cultural e a degradação 

ambiental, defendendo a organização de redes colaborativas solidárias que 

configurem a complementariedade entre consumo, comércio, produção, serviços e 

finanças, em clara resistência e alternativa ao atual sistema pós-capitalista: eis a 

aplicação do Bem Viver nas relações de trabalho. 

Ato contínuo, constatou-se que a cooperativa é o principal expoente da 

economia solidária, sendo um verdadeiro instrumento para os trabalhadores que, 
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pautados pelo auxílio mútuo na esfera econômica, possam buscar alternativas à 

simples venda e exploração de sua mais valia, e, através desta união, possam 

atingir reflexos além da simples questão financeira, mas, também, nas esferas 

sociais e políticas. Neste ponto, expôs-se, contudo, que as cooperativas brasileiras 

atuais, imersas nos paradigmas e dinâmicas capitalistas contemporâneas, 

apresentam-se como instrumento não de emancipação proletária, mas, como fraude 

à legislação trabalhista, notadamente ao mascaramento de relações de vínculos de 

emprego. 

Conclui-se, diante desta realidade, que a solução do problema do 

cooperativismo brasileiro seria sua inserção na economia compartilhada e, para se 

evitar as comuns formas de exploração, precarizações, flexibilizações, em resumo, 

“uberizações” desta última, emancipar os trabalhadores, tornando-os independentes 

dos intermediadores dos serviços, através da criação de cooperativas para atuarem 

em plataformas como a ponte entre o consumidor e o prestador, trazendo o 

benefício não só econômico para os trabalhadores, mas sua união como classe.  

Percebe-se, destarte, diante desta evolução linear de conceitos, que o 

cooperativismo de plataforma pode ser considerado como um dos principais meios 

de expansão e consubstanciação do Bem Viver no atual mundo globalizado e 

cibernético e um instrumento de contraposição alternativa tanto ao dominante 

sistema capitalista quanto ao sistema comunista.  

O Bem Viver, unido com o cooperativismo de plataforma é uma 

alternativa pragmática e já em construção, a qual deve ser estudada, pesquisada, 

debatida, incentivada e colocada em prática para que o mundo (em todas suas 

facetas de relações dos seres humanos entre si e destes com o meio ambiente), 

como conhecemos hoje, possa ser mantido e sobreviver para as gerações futuras. 
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