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Resumo:  

Este trabalho apresenta a Economia Solidária como estratégia de desenvolvimento territorial 
a medida que possibilita a criação de cadeias produtivas e redes solidárias, compostas por 
empreendimentos econômicos solidários de diversas naturezas. Para tanto, trará o relato de 
experiência da Cooperativa Nós, empreendimento localizado na Vila Torres/Curitiba/Pr e 
incubado pela Trilhas Incubadora Social Marista. O grupo surgiu a partir do Projeto 
Fortalecer com o intuito de possibilitar trabalho digno às mulheres residentes na Vila e 
realizar efetiva incidência no território para o fortalecimento de potencialidades já existentes 
e fomento à descoberta de outras, sendo esse processo significativo para essa comunidade.  
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Abstract: This work presents a Solidary Economy as a strategy of territorial development for 
the creation of productive chains and solid networks, composed by economic and solidarity 
enterprises of diverse natures. For that, we have the experience of Cooperativa Nós, the 
venture in Vila Torres/Curitiba/Pr and incubated by the Marist Social Incubator Trail. The 
surgical group, based on the Strengthening Project, with the purpose of enabling dignified 
work for women residing in the village and making an effective incidence in the territory, in 
order to strengthen existing potentialities and foster the discovery of others, which is a 
significant process for this community. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Fortalecer Vila Torres surgiu como um projeto da Trilhas Incubadora Social Marista 

em parceria com os cursos de Psicologia e Design de Moda da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR). O que se propunha inicialmente era a formação em 

modelagem, corte e costura de um grupo de 20 mulheres, residentes na Vila Torres e que 

fossem preferencialmente beneficiárias de programas de transferência de renda ou se 

encontrassem em alguma situação de vulnerabilidade; somente o fato de serem mulheres, 

de maioria negra, moradoras de uma área de conflito e originária de ocupação irregular já as 

caracterizava nessa condição.  

A Vila Torres é a área de ocupação mais antiga e central de Curitiba e, apesar de 

acolher alguns projetos a partir da universidade, havia a necessidade de integrar ações de 

fortalecimento local e desenvolvimento territorial a partir de novas possibilidades, capazes 

de dar respostas mais concretas às múltiplas determinações sociais que são vivenciadas 

pela população do entorno da universidade. 

Segundo dados da FAS (Fundação de Ação Social), a população da Vila Torres é de 

aproximadamente 8 mil pessoas. Em 2014 existiam 1.355 famílias cadastradas no 

CadÚnico, em 83,77% dessas famílias a mulher é a responsável. Apenas 22% da 

população, com idade de trabalhar, estão inseridas formalmente no mercado de trabalho. As 

famílias ainda sofrem com as condições precárias de moradia e ausência ou precarização 

do acesso à educação, lazer, saúde, saneamento básico e infraestrutura. Tais 

vulnerabilidades ainda são acirradas com a violência em decorrência do tráfico e da disputa 

entre facções rivais.  

O projeto, que teve início em 2016, vêm tomando outras proporções e se 

estruturando para a viabilização econômica de um empreendimento econômico solidário, 

organizado sob forma de cooperativa, com intuito de confeccionar uniformes tanto para 

alunos da universidade, quanto para alunos da educação básica de escolas do território. 

Para isso, conta com o apoio da Trilhas Incubadora no que tange a formação em e para 

Economia Solidária, do Mestrado Profissional em Cooperativismo da PUCPR para a 

formação e organização do trabalho cooperado, do curso de Design de Moda da PUCPR 

para a cessão de espaço nos laboratórios de modelagem e costura, para o aprimoramento 

técnico e do curso de Design Gráfico para o desenvolvimento de uma identidade visual que 

comunique não somente o valor objetivo da produção das peças, mas especialmente, o 

valor subjetivo e o impacto dessa iniciativa no território da Vila Torres.  

1.1 Objetivo e Justificativa 

O objetivo inicial de dar uma resposta mais concreta na relação entre universidade e 

comunidade local, que fosse além do campo da pesquisa e se materializasse em algo que 
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pudesse de fato revolucionar a vida dessas pessoas, se transformou em uma proposta 

muito maior, caminhando para a formalização de uma cooperativa de produção.  

A partir da justificativa de promoção de trabalho digno para o público alvo do projeto, 

a Trilhas vêm abrindo outras frentes de discussão, tanto internamente na universidade por 

meio da discussão da curricularização da extensão, quanto externamente, na articulação 

com outros atores do território e por meio dos princípios da Economia Solidária vem 

suscitando debates acerca de novas formas de organização para o trabalho que 

contemplem as diversas necessidades das mulheres  do território, sendo elas, egressas do 

sistema prisional, mães de crianças pequenas, catadoras, diaristas e as que não 

conseguem uma colocação no mercado formal de trabalho devido à idade avançada e/ou 

baixa escolaridade.   

A proposta é uma incidência efetiva que proporcione mudança na vida das 

participantes e seus núcleos familiares e que seja significativo também para o território. Na 

busca de romper com as relações assistencialistas estabelecidas historicamente, sendo 

organizado e qualificado tecnicamente um coletivo de trabalhadoras que poderão produzir e 

comercializar, gerando renda, possibilitando a superação de diversas vulnerabilidades e 

fortalecendo as relações no território.  

Além disso, a Trilhas acredita na formação de cadeias produtivas e redes solidárias 

que possam contribuir no fortalecimento e desenvolvimento do território por meio das 

relações que os sujeitos estabelecem entre si, mediados pelo trabalho e por relações mais 

justas e solidárias.     

1.2 Metodologia do trabalho 

O projeto foi organizado inicialmente em 4 etapas. Na primeira, foi lançado edital e 

realizadas as inscrições e seleção das mulheres pelo Serviço Social da Trilhas Incubadora 

com o apoio do Centro Educacional Marista Irmã Eunice Benato e o CRAS (Centro de 

Referência da Assistência Social) Vila Torres, com ampla inserção no território. A parceria 

com esses equipamentos foi preponderante para que se conseguisse alcançar as mulheres 

com o perfil desejado para o projeto.  

Na segunda etapa estava proposta a qualificação em modelagem, corte e costura 

conduzida pelo curso de Design de Moda com duração de 120 horas. Com o objetivo da 

elaboração de peças do vestuário feminino e masculino em formatação adulta, utilizando 

tecidos de malha, por meio da técnica de modelagem plana industrial e de processos de 

montagem (costura industrial). Ao final da qualificação técnica o grupo, de maneira 

autogestionária, organizou uma cerimônia de certificação e um desfile da coleção 

desenvolvida durante o curso, como um rito de passagem de uma etapa para outra e de 

publicização do projeto para toda a comunidade acadêmica e do entorno.  
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A cerimônia aconteceu no maior teatro da universidade, foi um momento festivo e de 

extremo significado e relevância para essas mulheres que, além de utilizarem os mesmo 

maquinários que os estudantes de graduação utilizam, ainda puderam receber um 

certificado em um espaço consagrado da PUCPR.  

A terceira etapa está em desenvolvimento, ou seja, a formação para o 

cooperativismo, a formalização da cooperativa por meio dos trâmites administrativos e 

contábeis necessários e a formalização de parceria entre a cooperativa e a instituição 

Exército da Salvação para cessão do espaço para instalação da cooperativa. O 

desenvolvimento do nome e identidade visual construída coletivamente e que culminou com 

a decisão de se batizar a cooperativa de Cooperativa Nós – costurando sonhos, 

ressignificando vidas.  

Os encontros são semanais e contam com um período de formação em Economia 

Solidária (Ecosol) e um período de aprimoramento técnico e produção. O grupo terá sua 

primeira experiência de comercialização e contato com o público durante a Feira de 

Economia Solidária da PUCPR que é promovida pela Trilhas Incubadora Social Marista 

desde 2012. A próxima edição acontecerá entre os dias 08 e 12 de maio do ano corrente. 

Serão 28 empreendimentos econômicos solidários de Curitiba e Região Metropolitana 

comercializando, trocando experiências e fortalecendo o movimento de ecosol. 

Com o impacto dessa primeira formação, e a capacidade de articulação da 

cooperativa, a Trilhas lançou em 2017 o Projeto Fortalecer Gastronomia em parceria com o 

curso de Gastronomia da PUCPR. O objetivo é a formação de um grupo produtivo, 

inicialmente na área de panificação e confeitaria, que, semelhante ao núcleo da costura, 

possa comercializar seus produtos em diversos espaços, inclusive dentro do campus da 

universidade.  

Assim, a perspectiva é que a Cooperativa Nós seja composta por núcleos, o núcleo 

da costura, o núcleo da alimentação e assim sucessivamente com outras iniciativas de 

trabalho cooperado que possam compô-la, a exemplo do que está previsto para 2018, 

através de uma formação em paisagismo e jardinagem.  

2. TRILHAS INCUBADORA SOCIAL MARISTA 

A Trilhas Incubadora Social Marista é uma entidade de apoio à Economia Solidária, 

com atuação na assessoria, no fomento, no apoio à comercialização e na incidência pública. 

Com atuação em Curitiba e Região Metropolitana, acompanha projetos de incubação de 

empreendimentos de Economia Solidária e articula os eixos ensino, pesquisa e extensão 

para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias sociais inovadoras e 

replicáveis para dar suporte científico e tecnológico aos grupos produtivos que desejarem 

trabalhar de forma associada, cooperada e solidária. 
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Em sua interface com a universidade promove cursos de extensão, oficinas, 

seminários, rodas de conversa e grupo de estudo no fomento à produção do conhecimento 

em ecosol, além de desenvolver projetos em parceria com diversos cursos e demais 

projetos da universidade.  

Nos processos de incubação de empreendimentos econômicos solidários (EES) 

utiliza de metodologias participativas nos processos de aproximação e diagnóstico 

preliminar e construção do Plano Singular de Incubação (PSI), instrumental de registro e 

sistematização das ações desenvolvidas. Para estabelecimento do marco inicial e a 

mensuração do avanço do trabalho com os grupos, a Trilhas utiliza um escalonamento 

didático de quatro etapas: Assistência, Subsistência, Sustentabilidade e Escala.  

Na etapa de Assistência os grupos são caracterizados por condições frágeis no 

sentido de identidade grupal e vínculos de pertencimento, além de se encontrarem em 

situações de vulnerabilidade e estarem no processo de descoberta de habilidades laborais. 

A Subsistência é caracterizada por uma vinculação maior e a identidade de coletivo 

já estabelecida, já surgem preocupações com o melhoramento dos produtos e a prática dos 

princípios da ecosol, especialmente o da autogestão, nas relações internas e externas dos 

grupos. Nessa etapa o recurso financeiro oriundo do EES já compõe o orçamento familiar. 

Na Sustentabilidade o EES já busca ampliação de mercados para a comercialização 

de seus produtos, especialmente por meio da utilização de tecnologias, a renda já é 

composta por montante considerável vindo do EES e a constituição jurídica já é uma 

realidade. Nessa fase o EES já busca formação continuada, a consolidação dos princípios 

da ecosol e a participação em espaços de discussão e deliberação do movimento de ecosol. 

Por fim, a etapa da Escala é composta por grupos maduros e que se encontram em 

condições de atender mercados maiores, além de apresentar condições internas de 

caminhar sozinho sob os princípios da ecosol, inclusive, podendo contribuir na formação de 

novos grupos. 

 Assim, a Trilhas elabora e implementa um plano de ação articulado e construído 

entre todas as pessoas diretamente afetadas no processo de criação e desenvolvimento de 

um empreendimento de geração de trabalho e renda, orientado na perspectiva da educação 

popular e da Economia Solidária, cujas finalidades são promover a produção e 

comercialização de bens de consumo no contexto de uma estrutura administrativa auto-

gestionada coletivamente, seguido da distribuição igualitária dos ganhos financeiros e 

sociais conquistados. 

 

3. ECONOMIA SOLIDÁRA 
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A economia solidária, apresenta-se como uma alternativa ao capitalismo, na 

medida em que sua organização para o trabalho se dá de forma diferenciada. Ela surge em 

um contexto de crise na Europa e responde à uma demanda dos trabalhadores, que foram 

excluídos do sistema industrial de produção. Essa é pensada como uma outra estruturação 

produtiva, que visa a não exploração do indivíduo, a cooperação, a autogestão e a 

solidariedade (SINGER, 2012). No Brasil, seu desenvolvimento foi no período final dos anos 

de 1990 e começo dos anos 2000. 

Torna-se necessário compreender que, a crise que se instaurou no Brasil nessa 

época, devido ao grande avanço produtivo industrial e a substituição do trabalho humano 

por trabalho de grandes maquinários, culminou em altos índices de desemprego. Como 

aponta Lazzarechi, esse é um desemprego estrutural, que é caracterizado pela dependência 

econômica de outros países.  

Anterior à crise gerada, ocorreu-se um crescimento econômico significativo, na 

década de 1980, “(...) elevadas taxas de crescimento econômico responde por graves crises 

de superprodução num mundo altamente desigual, no qual milhões e milhões de pessoas 

não têm acesso nem mesmo ao estritamente necessário para a sobrevivência.” 

(LAZZARESCHI 2007, p.88) 

O capitalismo tem uma função estrutural, gerar lucros independente de quais sejam 

suas consequências, e para o neoliberalismo, o mercado não necessita de intervenção, ele 

se autoregula, não sendo necessária a intevenção do Estado. É visível que essas medidas 

têm sido infrutíferas e que cada vez mais, os grandes prejudicados são os trabalhadores. 

Portando, com caráter antagônico ao capitalismo, a Economia Solidária propõe outra forma 

de organização, comercialização e consumo. 

 Singer coloca que, os princípios da Economia Solidária se consistem na utilização 

da propriedade coletivamente e o direito à liberdade individual, sendo que a “aplicação 

desses princípios une todos os que produzem numa única classe de trabalhadores que são 

possuidores de capital por igual em cada cooperativa ou sociedade econômica” (SINGER, 

2012, p.16). 

Dentre os princípios fundantes da Economia Solidária, podemos destacar a 

autogestão e a cooperação. Gaiger os destaca dizendo que pode ser que “A autogestão e a 

cooperação são acompanhadas por uma reconciliação entre o trabalhador e as forças 

produtivas que ele detém e utiliza.” (GAIGER, 2003, p.193). Desta forma, possibilitando que 

a produção seja realizada de forma significativa.  

A Economia Solidária busca a promoção integral de acessos a bens e serviços e à 

participação política, efetivada por meio dos Fóruns e Conselhos de políticas públicas 

estruturados nas três esferas, municipais, estaduais e federais, garantindo assim, que haja 

representatividade do movimento de Economia Solidária não somente no planejamento, 
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mas na execução das políticas. Aliás, uma das características que marcam essa política 

pública é a incidência feita pelos seus atores, como gestores públicos, entidades de apoio e, 

especialmente, os empreendimentos econômicos solidários que pautam suas reivindicações 

e questionamentos, construindo a política pública em um movimento inverso do tradicional 

“de cima para baixo”.   

O trabalho, compreendido como capacidade humana, inerente ao indivíduo 

(LAZZARESCHI, 2007), na ecosol é visto como processo que viabiliza a dignidade humana, 

compreendendo que tornar os processos participativos, democráticos, faz com que, cada 

indivíduo ao trabalhar no coletivo seja visto de forma ampla nas relações que estabelece 

consigo, com o outro, com a natureza e com o território em que está inserido. 

3.1 Território  

   Para Albagli “o território não se reduz à sua dimensão material ou concreta; ele é, 

também, um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais” (ALBAGLI, 2004, p.26). 

Ao reconhecer-se o território a partir dessa concepção, pode-se afirmar que ele interfere no 

cotidiano dos sujeitos que nele estabelecem relações, assim como esses sujeitos alteram o 

modus vivendi naquele espaço, o que para a autora pode ser definido como movimento 

dialético sócioespacial. 

Para Albagli ainda é possível afirmar que um território é composto por quatro 

dimensões, sendo elas, a dimensão física, com suas características geográficas; a 

dimensão econômica, a partir das formas de organização dos processos sociais de 

produção; a dimensão simbólica estabelecida por meio das relações afetivas, culturais de 

apropriação e representação; e a dimensão sóciopolítica reconhecida pelas interações 

sociais e relações de dominação e poder que permeiam o território (ALBAGLI, 2004). 

Como espaço que é construído através de relações sociais de apropriação, 

estabelecimento de vínculos de pertencimento e representações tanto físicas, quanto 

simbólicas, o território pode ser entendido como espaço de construção social. (RAFFESTIN, 

1993). Contudo, nem sempre essas relações são de fortalecimento ou reconhecimento das 

potencialidades desse território, antes, são relações de espólio e empobrecimento tanto dos 

recursos objetivos e subjetivos do mesmo, como consequentemente, esses reverberam e 

alcançam a vida dos sujeitos que o compõe. 

Diante disso, se faz necessário mecanismos de reversão desses processos e 

estabelecimento de novas estratégias de desenvolvimento desse território, respeitando as 

singularidades e especificidades do território e dos sujeitos que vivem nele. Sendo assim, 

esse artigo sugere um caminho possível através de uma dada concepção de 

desenvolvimento, sendo o proposto e o que vem se consolidando no território da Vila Torres 

em Curitiba através do trabalho da Cooperativa Nós. 
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3.2 Desenvolvimento territorial 

Como apontado acima, o território é um local em constante disputa de poder, não 

consiste apenas em uma delimitação geográfica, mas está contida também em um espaço 

de pertença. DELGADO, BONNAL e LEITE (2007) declaram que para compreender o 

desenvolvimento territorial é preciso entender também quais são as relações que o Estado 

desenvolve nele, visto que, é notório que alguns territórios são mais valorizados que outros 

por condições geográficas de acesso dentre outras. Como aponta Fernandes, “O Território 

não é uma técnica, muito menos uma noção fechada, acabada, determinada. Não pode ser 

naturalizado, instrumentalizado, aparelhado. O sentido do uso do conceito de território é o 

político, que tem como essência a liberdade.” (FERNANDES, 2013, p. 208) 

Compreende-se como premissa que, não há território pobre e sim, território 

empobrecido. O território atende as subjetividades do indivíduo no processo coletivo, como 

coloca Milton Santos (1996) [apud] Fernandes (2013) como conjunto de sistemas de objetos 

e sistemas de ação, que formam o espaço de modo indissociável, solidário e contraditório 

(SANTOS, 1996, p. 51). Entendendo-se que não ocorre a indissociabilidade, pois é ali no 

território, em sua amplitude, que ocorrem diversos fatores que originam as relações sociais.  

Para cada território é preciso entender sua dinâmica, como coloca Fernandes, 

“Considerando que cada tipo de território tem sua territorialidade, as relações e interações 

dos tipos nos mostram as múltiplas territorialidades. “ (FERNANDES, 2013, p 197). Entende-

se que não é possível chegar ao território com demandas instituídas, mas sim, compreender 

quais as relações estabelecidas internamente nas dinâmicas desse território, à luz de dados 

arcabouços teóricos, podem promover e/ou potencializar mecanismos que possibilitem o 

desenvolvimento territorial.  

Para isso, torna-se necessário estabelecer relações para além do mercado auto-

regulado e que esse não seja a centralidade das relações de troca. 

Para Genauto, as crises cíclicas do capitalismo têm apenas duas alternativas, a via 

insercional ou competitiva e a via sustentável-solidária. A pimeira se dá através do 

fortalecimento de empresas formais, mesmo que para isso seja necessário “ajustes” como a 

dispensa de trabalhadores. Nesse processo o desemprego assume caráter de 

responsabilização dos próprios trabalhadores, travestida de uma falsa ideia de falta de 

qualificação para o trabalho. O que não se deixa claro são as relações de exploração e o 

fato de que nesse sistema não há lugar para todos. 

Como alternativa a essa via, o autor sinaliza para a segunda via, pois para ele a 

superação da pobreza, da desigualdade e a promoção do desenvolvimento local, não tem 

saídas individuais, antes passam pela discussão das potencialidades territoriais, a 

valorização dos conhecimentos e a reorganização da economia local por meio de redes,  

mesmo naqueles territórios mais empobrecidos (FRANÇA FILHO, 2008). 
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Para o autor essas redes podem ser transterritoriais, ou seja, iniciativas de 

empreendimentos de diversos territórios, em áreas de atuação diferentes, mas em prol de 

um mesmo objetivo; territoriais, que abragem o trabalho diversificado de empreendimentos 

do mesmo território; e mistas que se dão a medida que redes territoriais realizam ações 

transterritoriais.  

Entendido esse conceito, avançamos para o que Euclides Mance chama de “Redes 

de Colaboração Solidária em Economia Solidária”, para o autor essas redes tem a premissa 

da não exploração, dominação ou opressão e tem como objetivos a reorganização de 

cadeias produtivas, visando produzir nas redes tudo o que for possível para atender às suas 

próprias demandas, corrigir fluxos de valores, impedindo, na medida do possível, que estes 

“escapem” da rede e gerar novos postos de trabalho e distribuir renda, garantindo assim, as 

condições econômicas para o bem viver (MANCE, 2002). 

Assim, não se trata de inserir as pessoas na dinâmica do sistema capitalista que as 

explora e exclui, mas a constituição de uma nova forma de se relacionar com o trabalho 

tendo a democracia e o trabalho coletivo como centralidade.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, podemos considerar que a Economia Solidária, por meio do 

estabelecimento de cadeias produtivas e redes solidárias vêm possibilitando o 

desenvolvimento territorial nos mais diversos espaços, se consolidando como um caminho 

possível para a superação da pobreza e desigualdade, tendo como base as relações 

democráticas, o respeito às diferenças, o fortalecimento de territórios, o resgate da cultura, a 

valorização da solidariedade e cooperação, a promoção da dignidade humana e do bem 

viver.  

Sabe-se que o trabalho com a Cooperativa Nós ainda tem muito a avançar, 

contudo, faz-se necessário reconhecer o caminho já trilhado e as conquistas acrescidas na 

caminhada, onde passos importantes foram e vêm sendo efetivados rumo a uma nova 

possibilidade de relação com o trabalho, de desenvolvimento territorial e de constituição de 

vida, como o slogan da Cooperativa traz em sua marca: costurando sonhos, ressignificando 

vidas. 

 

 

 



 

10 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

REFERÊNCIAS  

ALBAGLI, Sarita in: BRAGA, C; MORELLI, G; LAGES, V.N. (orgs). Territórios em 

Movimento: cultura e identidade como estratégia de inserção competitiva. Relume 

Dumará, Brasília, 2004.  

DELGADO, Nelson Giordano; BONNAL, Philippe; LEITE, Sérgio Pereira. Desenvolvimento 

Territorial: articulação de políticas públicas e atores sociais. IICA-OPPA/CPDA. Rio de 

Janeiro, 2007. 

FERNANDES, Bernardo Mançano. Construindo um estilo de pensamento na questão 

agrária : o debate paradigmático e o conhecimento geográfico. Universidade Estadual 

Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia. Presidente Prudente, 2013. 

GAIGER, Luiz Inácio Germany. A economia solidária diante do modo de produção 

capitalista. CADERNO CRH, Salvador, 2003. 

FRANÇA FILHO, Genauto Carvalho de. A via sustentável-solidária no desenvolvimento 

local.  Revista Organizações e Sociedade, v. 15, n. 45. Salvador, 2008. 

LAZZARESCHI, Noêmia. Trabalho ou emprego? Coleção Questões fundamentais do Ser 

Humano; coordenação Maria Angela Vilhena). Paulus, São Paulo, 2007. 

MANCE, Euclides A. Redes de Colaboração Solidária. Vozes, Petrópolis, 2002. 

RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. Ática, São Paulo, 1993. 

SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. Fundação Perseu Abramo, São Paulo, 

2012. 

 

 

 


