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m lugar que acolhe e ofere-
ce capacitação e trabalho
para pessoas que estão ex-
cluídas da sociedade; que
mantém um fundo para aju-

dar os associados ou quem mais precisar;
onde o trabalhador pode optar por um
serviço mais leve, se estiver cansado na-
quele dia, ou pode ficar em casa, se esti-
ver com algum problema na família, sem
risco de levar bronca ou ser mandado em-
bora; onde o trabalhador tem mais tem-
po para o lazer e, no final do ano, o exce-
dente do trabalho é dividido entre os
associados segundo critérios justos, como
a quantidade de horas trabalhadas por
cada um: parece sonho, mas é realidade.
Assim funciona uma cooperativa da cons-
trução civil, situada no bairro de Jacare-
paguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Orientada pelos princípios da economia
solidária, a experiência é descrita em um
artigo publicado na revista Trabalho,
Educação e Saúde, periódico científico
da Escola Politécnica da Fiocruz.

Apesar do sucesso dessa experiência
de economia solidária, o artigo também
aponta os problemas enfrentados pela co-
operativa, tais como as dificuldades de se
conscientizar os associados a assumirem sua
liberdade de forma responsável; as perspec-
tivas mais individualistas na tomada de de-
cisões; a falta dos benefícios proporciona-
dos pela carteira assinada; os entraves no
acesso a créditos e investimentos; e a ca-
rência de recursos materiais que inviabiliza
inovações tecnológicas. O artigo é fruto de
um estudo realizado pelos pesquisadores
Silvana Mendes Lima e Carlos Minayo
Gomez, da Escola Nacional de Saúde Públi-
ca (Ensp) da Fiocruz. A metodologia utiliza-
da por eles na investigação incluiu a convi-
vência com os cooperados e entrevistas, o
que possibilitou observar e compreender
aquela experiência.

Trabalhador quer casa,
comida e trabalho

Os pesquisadores conheceram um
pouco da história da cooperativa, idealiza-
da por um nordestino que migrou para o
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Rio de Janeiro em busca de melhores opor-
tunidades. Depois de trabalhar como ser-
vente, carpinteiro e mestre-de-obra, con-
seguiu abrir seu próprio negócio no ramo
da construção civil. “No entanto, em de-
terminado período da sua vida, se vê im-
possibilitado de trabalhar em função de
problemas familiares que mudaram signi-

ficativamente a maneira de conceber a
forma de vida que até então exercitara”,
contam os pesquisadores no artigo. Na
época, ele participava de um projeto soci-
al e ficou sensibilizado ao perceber como
a maioria dos assistidos nutria o sonho da
casa própria. Decidiu, então, fomentar uma
grande mobilização que, com o apoio ex-
terno de algumas instituições, culminou
com a aquisição de terrenos e materiais e
a construção de casas populares.

A partir dessa experiência, constatou-
se que ter casa era apenas uma parte da
solução: era necessário também ter em-
prego e renda. Assim, surgiu a cooperati-
va Constrói Fácil, alvo do estudo de Silvana
e Gomez. “A cooperativa cresceu e é soli-
citada para assessorar outras iniciativas de
trabalhadores dentro e fora do setor da
construção civil”, dizem os autores no ar-
tigo. Os pesquisadores também analisaram
o regimento interno da cooperativa, que

prevê a existência de três comissões: a de
obras e segurança; a de formação e mobi-
lização; e a de finanças. E cada um dos
cerca de 50 membros tem que participar
de, pelo menos, uma comissão.

A primeira cuida de identificar os terre-
nos para construção, elaborar os projetos,
aprová-los, verificar a segurança no traba-
lho e encontrar os investidores. “O investi-
dor se compromete a comprar o terreno e
o material de construção, além de pagar a
parte correspondente à mão-de-obra dos
cooperados. Surpreendentemente para os
tempos atuais, o contrato com o investidor
se dá, até hoje, de forma verbal, ‘olho no
olho’, na base da confiança”, comentam
Silvana e Gomez no artigo.

Novo estilo de vida,
com inserção social

mais justa

Já a segunda comissão representa a
cooperativa em fóruns de economia soli-
dária e outros eventos, incentiva projetos
para a melhoria da qualidade de vida dos
associados e ações de solidariedade, e or-
ganiza grupos de capacitação técnica. “O
processo de qualificação dos cooperados
combina uma espécie de treinamento em
serviço, baseado na transmissão de co-
nhecimentos dos mais experientes, com
o estímulo à participação em cursos,
quando necessário”, explicam os autores.
Quanto à terceira comissão, ela atua na
organização da contabilidade, na presta-
ção de contas e na previsão de despesas
a serem aprovadas nas assembléias.

“A experiência analisada neste estu-
do porta algumas características ímpares
dos empreendimentos cooperativos e so-
lidários”, destacam Silvana e Gomez.
“Num momento histórico em que a mai-
or parte da força de trabalho se situa fora
do mercado formal, o movimento da eco-
nomia solidária pode representar não ape-
nas um fenômeno passageiro frente à ex-
clusão social: esse movimento apresenta
claros indícios de um novo estilo de vida,
com grande potencial de melhorar signi-
ficativamente o padrão de vida dos parti-
cipantes e lhes proporcionar uma inser-
ção social mais justa, igualitária e
produtora de saúde”, concluem.


