
A  pesquisa  “Panaceia  ou  Ruptura?  -  a  economia  solidária  na  visão  dos  teóricos 
latinoamericanos” objetiva analisar a transformação da sociedade em que vivemos a partir de 
processos emancipatórios, o que exige discutir as possibilidades de diversas práticas econômicas 
e sociais conjugadas às lutas dos trabalhadores e movimentos populares, e estes como vetores de 
recomposição de um novo modelo de sociedade alternativo ao capitalismo e ao socialismo real de 
matriz burocrática. Sendo assim, como e em que condições a economia solidária teria potencial 
de  contribuir  para  mudança  da  sociedade,  ou  ainda,  em  que  medida  seria  um  paliativo, 
reproduzindo em níveis muito baixos uma parte do exército industrial de reserva.

O Núcleo de Economia Alternativa, que integra pesquisa e extensão em suas práticas, vem 
desenvolvendo  junto  à  incubadora  tecnológica  de  cooperativas  populares  (ITCP-UFRGS)  o 
acompanhamento de diversos empreendimentos de economia solidária na região metropolitana de 
Porto Alegre e em outros municípios do nosso Estado, atendendo cooperativas que participam de 
diferentes atividades da nossa economia como confecção, produção de alimentos, artesanato entre 
outros. Esta pesquisa se constrói nas questões não respondidas na prática cotidiana dos trabalhos 
de  extensão  desenvolvidos  pelo  NEA,  portanto,  também se  caracteriza  como  um espaço  de 
compreensão mais amplo e teórico-prático do campo onde estamos desenvolvendo nossa prática. 
Pesquisar economia solidária é buscar entender os novos fenômenos da economia capitalista sem 
abandonar a perspectiva de que estas realidades não são estáticas e, assim sendo, cabe aos atores 
sociais interferir com o objetivo de alcançar transformações benéficas à sociedade.

O  objetivo  desta  pesquisa  é  elaborar  um  panorama  das  diferentes  linhas  teóricas  que 
compõem a análise da economia solidária na América Latina e, em especial, do Brasil. Pretende-
se analisar as semelhanças e diferenças trabalhadas pelos autores acima relacionados buscando na 
prática  da  economia  solidária  e  de  seus  trabalhadores  com  o  mercado,  o  planejamento  e  a 
tecnologia, e outros espaços.

Este  estudo  está  sendo  desenvolvido  utilizando  como  metodologias  de  pesquisa  o 
mapeamento das principais correntes teóricas a partir da bibliografia produzida complementada 
por pesquisas empíricas sobre a motivação dos agentes e, identificados os autores, nos utilizamos 
da metodologia de estudo comparado para as análises necessárias.  Conjuntamente a estas duas 
metodologias de pesquisa elencadas estruturaremos reuniões periódicas para a construção coletiva 
das analises de dados coletados para a resolução das questões levantas para este estudo, o que 
dará origem a publicações coletivas e individuais.

Por ainda estar  em decorrência,  a  pesquisa tem resultados parciais.  Foram analisadas e 
debatidas de forma comparativa as obras de quatro dos principais expoentes teóricos da Economia 
Solidária na América Latina, e produzida uma resenha sobre cada autor a partir do debate do 
grupo de pesquisa. As conclusões ainda serão estabelecidas de acordo com os próximos expoentes 
a serem estudados, que já foram levantados e em processo de estudo para posterior apresentação e 
debate.  Por  fim  será  elaborado  um artigo  apontando  as  convergências  e  diferenças  entre  os 
autores e dando um panorama geral dos teóricos latinoamericanos, ressaltando a identidade que 
existe sobre o assunto na América Latina.


