
A Economia Popular Solidária expressa formas associativistas e cooperativistas de produção, de prestação de 

serviços, de comercialização e de consumo, possuindo como princípios norteadores a posse coletiva dos meios 

de produção, a participação coletiva, a autogestão e a solidariedade. O Governo Federal criou, em 2003, a 

Secretaria Nacional de Economia Solidária – Senaes, em que está situado o Programa de Economia Solidária, 

que objetiva fortalecer as experiências de Economia Solidária no País. O objetivo geral deste estudo é analisar os 

processos de trabalho desenvolvidos nas experiências de trabalho e renda, que estão sendo assessoradas ou 

incubadas por instituições vinculadas ao Programa de Economia Solidária no Município de Porto Alegre e 

Região Metropolitana, com vistas a colaborar para o aprimoramento desse programa no Estado, no que se 

relaciona ao trabalho desenvolvido nas experiências assessoradas. A pesquisa é orientada pelo método dialético-

crítico, utilizando na análise as categorias: historicidade, totalidade e contradições. Trata-se de uma pesquisa de 

natureza qualitativa, mas que utiliza alguns procedimentos quantitativos. Numa primeira etapa, foi realizado o 

levantamento das Instituições vinculadas ao Programa de Economia Solidária e as experiências de geração de 

trabalho e renda assessoradas pelas referidas instituições. Logo após, foram entrevistados os trabalhadores e as 

lideranças das experiências, com a aplicação de um formulário com questões abertas e fechadas. Os dados 

qualitativos foram submetidos a uma análise de conteúdo, com base em Bardin (2002) e os dados quantitativos 

foram tratados com procedimentos estatísticos. Espera-se, com esta pesquisa, dar contribuições para a produção 

de novos conhecimentos e informações sobre o tema; para a efetivação do Programa de Economia Solidária no 

RS; para a viabilidade do processo de trabalho nas experiências e inclusão social dos trabalhadores; para a 

identificação dos processos de trabalho nos empreendimentos; para a análise da compreensão dos trabalhadores 

sobre os princípios do Cooperativismo e da Economia Popular Solidária, entre outros. 


