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DÁDIVA E RECIPROCIDADE NO CONTEXTO DA ECONOMIA 
SOLIDÁRIA: Uma análise antropológica enquanto espaço de relações 

 

Carlos Ferreira Wanderely1 

 
  
 
RESUMO  
 
Destacam-se nesta pesquisa as ideias e discussões sobre dádiva e reciprocidade 
no contexto da economia solidária, tendo M. Mauss e seu Ensaio sobre a Dádiva 
como principal fundamentação. Para Mauss, as relações de dádivas e reciprocidade 
estão circunscritas às comunidades primitivas, entretanto, admite vê-la funcionar em 
alguns grupos econômicos e no coração das massas, as quais possuem, muitas 
vezes melhor que seus dirigentes, o senso de seus interesses, do interesse comum. 
Questionamos se seria possível a economia solidária enquanto projeto, ser espaço 
de dádiva e reciprocidade nos dias atuais. De alcance, podemos asseverar que 
encontramos os fios condutores que ligam as ideias dele ao que fora concebido para 
o projeto da economia solidária, sobretudo em seus princípios fundantes, formulados 
a partir dos socialistas utópicos (como ele) à sua atuação em tempos de capitalismo 
moderno. É caso de Singer quando defende a autogestão como alternativa à 
exploração da heterogestão e, de Mance que veria a sociedade funcionando em 
redes de colaboração solidária. Na prática para este último, o consumo solidário. 
Quanto ao procedimento metodológico, trilhei por uma abordagem histórica, dialética 
e empírica.  
 
Palavras-chave: Marcel Mauss, dádiva e reciprocidade, economia solidária  

 
 

“Se coisas são dadas e retribuídas, é porque se dão e se retribuem 
‘respeitos’ – podemos dizer igualmente ‘cortesias’. Mas, é também porque 

se dão ao dar e, se as   pessoas se dão, é porque se ‘devem’ – elas e seus 
bens – aos outros”. 

 
Marcel Mauss 

INTRODUÇÃO 

 

          Vossas riquezas e vossos filhos, são vossas tentações enquanto a 

Sociedade e a Economia Solidária mantem em reserva uma recompensa 

magnifica. Temei a Sociedade e a Economia Solidária com todas as vossas 

forças; escutai, obedecei-as, dai cooperação, trabalho, presentes em vosso 

próprio interesse. Aquele que se preservar contra sua avareza será feliz. Se 

                                                           
1 Bacharel em Administração; Tecnólogo em Gestão Empresarial; Especialista em 
Administração de Recursos Humanos; Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico e 
doutorando em Geografia, da linha de pesquisa Dinâmica Socioespacial. Também é 
professor da área de Gestão e das Relações de Trabalho.  
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fazeis a Sociedade e a Economia Solidária um empréstimo generoso, elas 

vos pagará em dobro, elas vos perdoará, pois são agradecidas e cheias de 

longanimidade. Elas conhecem as coisas visíveis e invisíveis; Elas são 

poderosas e sábias.   

        Numa adaptação sugerida por Marcel Mauss2 (2003, p. 308), da 

famosa Surata LXVI, “decepção mútua” (Juízo final) dada por Deus em Meca 

a Maomé, o parágrafo acima dá, como fala o próprio Mauss, “uma ideia 

bastante boa da arte econômica que está se formando laboriosamente. 

Vemo-la funcionar em alguns grupos econômicos e no coração das massas, 

as quais possuem, muitas vezes melhor que seus dirigentes, o senso de seus 

interesses, do interesse comum”. E acrescenta: “é estudando esses aspectos 

obscuros da vida social que talvez se consiga iluminar um pouco o caminho 

que devem tomar nações, sua moral ao mesmo tempo que sua economia”. 

(MAUSS, 2003, p. 308-309). 

        Então, estaríamos diante de um Mauss ambíguo? Não é ele que 

acredita que relações de dádivas e reciprocidade estão circunscritas às 

comunidades primitivas3? O que ele sugere acima tratar-se-ia uma 

experiência de dádiva e reciprocidade de proposta repaginada para o 

capitalismo moderno? Seria possível a economia solidária como espaço 

coletivo e colaborativo, - para o mesmo Mauss, - ser espaço de dádiva e 

reciprocidade neste capitalismo moderno? Poderia, por último, haver fios 

condutores ligando as ideias deste antropólogo ao que fora concebido para a 

economia solidária, da sua originalidade à atuação? São questões que estão 

na centralidade da pesquisa.  

                                                           
2 Mauss sugere uma substituição do nome de Alá (Deus) pelo da sociedade e do grupo 
profissional. (No nosso caso, da Economia Solidária). E a substituição de esmola pelo da 
cooperação, de trabalho, de uma prestação feita em vista de outrem. Eis o original: “15. 
Vossas riquezas e vossos filhos, são vossa tentação enquanto Deus mantem em reserva 
uma recompensa magnifica.16. Temei a Deus com todas as vossas forças; escutai, 
obedecei, dai esmola (sadaga) em vosso próprio interesse. Aquele que se preservar contra 
sua avareza será feliz. 17. Se fazeis a Deus um empréstimo generoso, ele vos pagará em 
dobro, ele vos perdoará, pois é agradecido e cheio de longanimidade. 18. Ele conhece as 
coisas visíveis e invisíveis; ele é o poderoso e o sábio. (MAUSS, 2003, p. 308) 
3 [...]Nos permitem conceber que esse princípio de troca-dádiva deve ter sido o das 
sociedades que ultrapassaram a fase da ‘prestação total’ (de clã a clã e de família a família), 
mas que ainda não chegaram ao contrato individual puro, ao mercado onde circula o dinheiro, 
à venda propriamente dita e, sobretudo, à noção de preço calculado em moeda pesada e 
reconhecida. (MAUSS, 2003, p. 264)  
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            Eis o desafio deste trabalho: tentar analisar, a partir dos princípios da 

economia solidária, que as relações vivenciadas em seus espaços nos dias 

atuais, - na perspectiva da dádiva e da reciprocidade, - estão sim, presentes. 

O desafio se avigora, por tratar-se de um estudo pelo ângulo de um não-

antropólogo, e de quem apreendeu muito que incipientemente até aqui o 

pensamento provocador da Antropologia e das provocações maussiana. 

Contudo, poderemos tirar como proveito e interesse uma visão mais “livre” 

em seus aspectos crítico e analítico. 

 Quanto ao procedimento metodológico, trilhei por uma abordagem 

histórica, dialética e empírica, tendo como fundamentação textos do próprio 

Mauss, de pesquisadores afinados ao seu discurso, de críticos às suas ideias 

e de quem vai defender a economia solidária como um projeto 

essencialmente coletivo e colaborativo, portanto, de dádiva e de 

reciprocidade.  

 

DÁDIVA E A RECIPROCIDADE NA PROPOSTA DA ECONOMIA 

SOLIDÁRIA: DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES ÀS EXPERIÊNCIAS 

PIONEIRAS E ATUAIS 

 

            Se o argumento central de Mauss em seu Ensaio sobre a Dádiva é de 

que a dádiva produz a aliança, - dentro dela, as econômicas, jurídicas e 

diplomáticas, etc, incluindo-se aqui as relações pessoais de hospitalidade e, 

como tese principal a constituição da vida social por um constante dar-e-

receber, como lembra Marcos Lanna (2000, p.175), podemos, de pronto, 

sustentar que a economia solidária, engendra e operacionaliza estes 

aspectos em sua proposta. 

            Senão vejamos. Paul Singer (2002. p.51), na formulação dos 

princípios que regem o projeto, sustenta que “na economia solidária, pratica-

se a autogestão, administra-se democraticamente”. Esta “autogestão tem 

como principal mérito o desenvolvimento humano proporcionado aos 

participantes, não a eficiência econômica, embora ela seja necessária”. E 

mais, 

a racionalidade da empresa solidária segue uma lógica 
diferente da posta pelas empresas capitalistas. Ela surge não 
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somente para permitir ganhos aos sócios, mas a criação de 
trabalhadores em luta contra o capitalismo, como também 
exige de seus integrantes uma opção contra os valores 
dominantes da competição capitalista e a favor da primazia do 
trabalho sobre o capital. É regida pelos princípios da 
propriedade coletiva ou associada do capital e do direito à 
liberdade individual, os quais unem todos os que produzem 
numa única classe de trabalhadores, os possuidores de capital 
por igual em cada cooperativa. O resultado material desse 
processo é a solidariedade e a igualdade. (SINGER, 2002, 
p.51) 
 

            A luta coletiva é o cerne da economia solidária em que Mauss vai 

defender: “a generalização da noção de interesse individual implícita na 

sociedade burguesa e no pensamento liberal que irão opor radicalmente 

aquilo que a dádiva une” e que neste contexto, diríamos, a economia 

solidária, com suas práticas une. Posição reforçada em Grade e Aued (2011, 

p.8) quando sustentam que “este espaço socializante, embora ainda 

capitalista, destrói todos os espaços individuais”. E que “a socialização é uma 

necessidade histórica”.  Leff (2001, p.121) por sua vez dirá que essa 

construção se faz possível quando baseada no pressuposto de “uma 

racionalidade ambiental que substituirá a racionalidade econômica”. Já 

Euclides Mance (2002, p. 37-42) veria a sociedade funcionando em redes de 

colaboração solidária, tendo como pressuposto principal a formação de uma 

sociedade em rede. Para ele, “a organização de redes de colaboração 

solidária, tende a construir uma sociedade alternativa ao capitalismo, 

valendo-se dos recursos que nele foram produzidos”. No entanto, segundo 

ainda esse pesquisador, para a viabilização dessa organização, uma 

condição é necessária, “que todos os que aderirem ao projeto pratiquem o 

consumo solidário, ou seja, deem preferência a produtos produzidos pelas 

redes de colaboração solidária”. Neste caso, aos empreendimentos de 

economia solidária. 

         Desse mesmo projeto, visto como sendo Organizações Civis 

Solidárias4 e sua participação, Nazzari (2009, p. 274) citando Sobottka 

sustenta que estas organizações “são o cruzamento do conceito de 

                                                           
4Gedovar Nazzari (2009) trata em sua pesquisa da participação popular no que ele vai 
denominar de Organizações Civis Solidárias. Seu campo de pesquisa foram: O Centro de 
Educação Profissional São João Calábria; O Sindicato dos Gráficos de Porto Alegre e a 
Federação Gaúcha de Associações de Moradores. Todas localizados na cidade de Porto 
Alegre – RS. (NAZZARI, 2009, p.28-29)  
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sociedade civil, como substrato organizado da esfera pública, com a definição 

da solidariedade como mecanismo de coordenação de ação”. Para Nazzari 

“a solidariedade com o sentido de que em todas as relações, individuais e 

organizacionais, priorizam-se os valores comunitários em detrimento dos 

formais e individuais”. Destaca ainda: “prepondera-se a solidariedade, os 

bens são partilhados e as lutas contra a exclusão são assumidas 

conjuntamente. O mecanismo de condução [...] não se confunde com 

mecanismos de poder burocrático utilizados pelos Estado e pelo mercado” 

(NAZZARI, 2009, p. 274).  

         Não estamos, então, diante de propostas de dádiva e de 

reciprocidade? 

         Na realidade, o sonho de formar uma sociedade emancipada e de 

cunho solidário, há tempos permeia o imaginário dos povos. Robert Owen 

(1770-1858), um dos “socialistas utópicos”, na concepção de Engels(s/d), 

estabelece sua vida ao redor de uma estrutura social na qual todas as 

pessoas têm seus afazeres e seus espaços específicos previamente 

determinados. Além das iniciativas de Owen, surgem as de Pierre Joseph 

Proudhon (1809-1865), com um único sonho, o de formar esta nova 

sociedade. 

         Dos primeiros instantes da cooperação organizada, veremos o cenário 

de uma Europa conturbada por uma Revolução Industrial acelerada e uma 

Revolução Francesa decepcionante: “O estado da razão falira 

completamente; [...] A ‘liberdade’ da propriedade dos entraves feudais; e a 

‘fraternidade’ do lema revolucionário tomou corpo nas deslealdades e na 

inveja” (ENGELS, s/d). 

         Desse modo, Engels ressalta que faltavam apenas os homens que 

pusessem em relevo o desengano, e esses homens surgiram nos primeiros 

anos do século XIX: “em 1802, vieram à luz as Cartas de Genebra de Saint-

Simon; em 1808, Fourier publicou a sua primeira obra, embora as bases da 

sua teoria datassem já em 1779 e a 1 de janeiro de 1800, Robert Owen 

assumiu a direção da empresa de New Lanark”. São estes os que Engels vai 

chamar de socialistas utópicos, aos quais, anos mais tarde veio a aderir o 

também socialista utópico Élisée Reclus. 
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            O fato é que, dirigindo inicialmente uma fábrica com quinhentos 

operários em Manchester, na Inglaterra, um desses “socialistas utópicos”, 

Robert Owen, via no caos dessa Revolução5 (Industrial), o terreno adequado 

para pôr em prática sua tese favorita6. Assim ele abre a empresa de New 

Lanark. “Uma população operária que foi crescendo paulatinamente até 2.500 

almas, recrutada a princípio entre os elementos mais heterogêneos, na 

maioria dos quais desmoralizados, converteu-se nas suas mãos numa 

colônia modelo” (ENGELS, s/d). 

            Entretanto, Owen não estava satisfeito com o que conseguira – 

“aqueles homens eram meus escravos” – e propõe um sistema de colônias 

comunistas para combater a miséria reinante na Irlanda. Tal iniciativa 

fracassou e, em 1844, Owen fundou a primeira cooperativa de consumo e 

produção, “como primeiro passo para uma transformação muito mais radical 

da sociedade” (ENGELS, s/d). 

            Neste caminho, Élisée Reclus faz uma emblemática experiência, 

quando em 1855 este geógrafo e anarquista mudou-se para Nova Granada 

(atual Colômbia) e ali, impressionado com a grande extensão de áreas 

desocupadas, tentou desenvolver um processo de colonização com 

imigrantes europeus, mas nada conseguiu. Mesmo assim, acreditava que “o 

homem deveria ser um indivíduo livre, mas que não estivesse só e, que 

solidariedade e fraternidade deveriam ser os princípios das relações entre os 

seres humanos, que levam à cooperação e à troca e sobretudo, a de que a 

livre vontade do indivíduo é o motor primeiro das dinâmicas sociais”. 

(CAMPOS, 2012, p.2). 

         No caso, o horizonte de Mauss é o da defesa de um equilíbrio entre o 

individualismo e a moralidade, por um lado, e o direito da dádiva, por outro. 

Mauss reconhecia o fato básico de que na modernidade ‘somos todos 

cidadãos e não santos’. (LANNA, 2000, p.177). Sem falar que “o socialismo 

é para Mauss como um espirito [...] um novo sistema de valores, um novo 

                                                           
5 É de Engels a referida expressão. 
6 “Robert Owen assimilava os ensinamentos dos filósofos materialistas do século XVIII, 
segundo os quais o caráter do homem é, por um lado, produto da sua vida, sobretudo durante 
o período do seu desenvolvimento” (ENGELS, s/d). 
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sistema de moral de castigos e recompensas” (FOURNIER, 1993, Apud, 

Lanna, 2000. p.177). 

          Embora parecendo essencialmente idealistas, os princípios da 

economia solidária, - uma vez praticados -, geram experiências de dádiva e 

de reciprocidade as quais extrapolam as do homo economicus. Aqui Mauss 

chamaria de “animal econômico”7 e de quem este não o vê como universal. 

          Foi o que encontramos numa associação de catadores de materiais 

recicláveis pesquisada: 

[...] No caso dos trabalhadores da Ascamar8, o 
compartilhamento das mazelas humanas, como maridos 
alcoólatras, filhos drogados e órfãos, etc., pode ser feito 
livremente, sem repreensões. Há liberdade para isso. Sem 
falar que ali notamos também pessoas que poderiam já estar 
numa ocupação assalariada – o grande sonho da maioria – e 
que, por puro altruísmo, se mantêm na associação para não 
deixar os “colegas na mão”, como é o caso da sua presidente. 
(WANDERLEY, 2014, p.142) 
 

           Ainda na incursão, diante das dificuldades encontradas no âmbito 

deste espaço solidário9, questionamos: “Por que, então, esses trabalhadores 

se mantêm no empreendimento? O que os faz continuar se os resultados são 

desanimadores10? Sabemos que outras motivações como a do 

reconhecimento social ou “o sentir-se dono do processo produtivo” poderiam 

explicar, e que, neste caso, deveriam ser considerados como fatores 

motivacionais. (Ibid., 2014, p.150). Ou seria pela liberdade proporcionada, em 

tese, quanto ao que e quando produzir?  

                                                           
7 O homo economicus para Mauss, não está atrás, está adiante de nós; assim como o homem 
da moral e do dever; assim como o homem da ciência e da razão” [...] (MAUSS, 2003, p. 
307) 
8 A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis é uma entidade de Economia 
Solidária localizada no centro histórico de São Luís(MA), cuja atividade econômica gira em 
torno da coleta e seleção de materiais para reciclagem. (WANDERLEY, 2014, p. 8) 
9  Na ASCAMAR, encontramos ainda sinais de mais precarização e até mesmo de 
degradação. [...] A renda média/mensal auferida por seus trabalhadores gira em torno de R$ 
400,00, situando-se bem abaixo do salário mínimo vigente e longe do que é sugerido pelo 
Dieese. (WANDERLEY, 2014, p. 166-167) 
10  Mauss nega uma das demonstrações de seu próprio Ensaio, a de que a solidariedade 
gerada pela dádiva não pode ser sem sacrifício. Isto é, essa troca de dádivas não exclui o 
interesse, não exclui (mas a meu ver pressupõe) a produção de desigualdades e mais ainda, 
de sofrimento humano. Mas, ao fim e ao cabo, o tom otimista da “Conclusão” parece se 
justificar minimamente pelo fato de Mauss nos ensinar algo, a meu ver, absolutamente 
fundamental: a felicidade humana não está em outra parte que não no dar e receber, “no 
respeito mútuo e na generosidade recíproca”.(LANNA, 2000, p. 192) 
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        De outro campo de análise na mesma pesquisa, - num lixão a céu 

aberto -, encontramos, - apesar da degradação do ambiente,- fortes sinais de 

dádiva e de reciprocidade quando vimos o [...] “compartilhamento de comida, 

trazida de casa e consumida naquele ambiente pelos trabalhadores-

catadores do Lixão desta cidade, sentados ‘confortavelmente’ em sofás 

rasgados e sujos ali jogados” [...] (Ibid., 2014, p.125).  

         Em conversa, agora com membros de um empreendimento solidário 

rural, estes enfatizam que “os sócios experimentam um ambiente harmonioso 

e os conflitos ali existentes estão no âmbito das ideias11”.  

            Da nossa parte provocando uma discussão, perguntamos: se não 

fosse um assentado, gostaria de ter um trabalho de carteira assinada? A 

resposta: “Não, pois gosto muito do trabalho”. A mesma questão foi colocada 

para um outro. Eis o que disse: “trabalhar de forma cooperada é melhor que 

individualmente”. (Ibid., 2014, p.134-135).  

            Em Mauss (2003, p.190-191), sobre a experiência da dádiva dos 

Polinésios: “o que eles trocam não são exclusivamente bens e riquezas, bens 

moveis e imóveis, coisas uteis economicamente. São antes de tudo, 

amabilidades”. Na Associação de Catadores, além das amabilidades “o 

resultado econômico das atividades de coleta é rateado em partes iguais 

entre os sócios atuantes”. (Ibid., 2014, p.145)  

            Outros fios condutores ligam este projeto à Maus. Em pesquisa 

realizada por Marcia Dal Magro (2006, p.102) num espaço cooperativo ligado 

a limpeza pública, ela observa que “se fizermos um recorte e olharmos 

apenas para expressões de solidariedade nas relações cotidianas dos 

cooperados, poderemos perceber alguns movimentos diferenciados do 

modelo tradicional, mesmo com todas as adversidades presentes no grupo”. 

E prossegue: “A primeira expressão diferenciada envolve a preocupação dos 

cooperados com os outros trabalhadores que estavam de alguma forma 

excluídos do mercado de trabalho, como pode ser observada na fala da 

cooperada Laura: (...) Eu penso assim, que o grupo aumentasse, que sempre 

                                                           
11 Singer (2003, p.20) dirá que “a auto-gestão duma empresa solidária é – ou devia ser – 
totalmente diferente da gestão capitalista. [...] porque os conflitos entre interesses seccionais 
devem ser muito menores e[...] porque podem ser travados abertamente e resolvidos por 
negociações em que todos tomam parte”. 
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tivesse gente nova trabalhando, sabe, se a gente tivesse um conhecimento 

novo, coisas novas né, acho que cada um tem uma coisa para trazer para a 

gente. (DAL MAGRO, 2006, p. 102) 

            Diz Dal Magro (2006) que em outros momentos de contato direto 

“essas falas eram recorrentes tanto nas entrevistas assim como no espaço 

da cooperativa, e mostravam uma espécie de cumplicidade entre os 

trabalhadores, no sentido de compreender no outro uma situação difícil pela 

qual eles já haviam passado”. Do cooperado Leonardo: Então eu não quero 

só para mim, porque eu vejo na rua gente com o carrinho de papel 

empurrando, eu vejo né, eu comprimento um por um.   

            Para esta pesquisadora (Ibid., 2006, 102), “outra observação 

possível, era a de que a solidariedade e a relação de amizade entre os 

cooperados se estendia para além dos espaços de trabalho, indo para o 

âmbito de suas vidas privadas. Houveram diversos relatos e também tive a 

oportunidade de acompanhar durante as visitas à cooperativa, situações em 

que os trabalhadores se ajudavam a respeito de problemas familiares. 

Também era comum compartilharem os momentos de lazer”. (Ibid., 2006, 

p.103) 

            É interessante notar que dádiva e reciprocidade observadas na 

pesquisa extrapolam as relações sociais do trabalho e desse modo 

estendendo às relações pessoais, das famílias. Tais quais as da associação 

maranhense anteriormente analisada. “Isto ocorre porque ‘dar e receber’ 

implica não só uma troca material mas também uma troca espiritual, uma 

comunicação entre almas” (LANNA, 2000, p.176). E mais,  

é nesse sentido que a Antropologia de Mauss é uma sociologia 
do símbolo, da comunicação; é ainda nesse sentido ontológico 
que toda troca pressupõe, em maior ou menor grau, certa 
alienabilidade. Ao dar, dou sempre algo de mim mesmo. Ao 
aceitar, o recebedor aceita algo do doador. Ele deixa, ainda 
que momentaneamente, de ser um outro; a dádiva aproxima-
os, torna-os semelhantes.” (Ibid., 2003, p.176). 
   

            Podemos dizer que as realidades deparadas nestas pesquisas 

empíricas, - lembrando que não-primitivas -  estão portanto, em consonância 

àquilo que Mauss vai defender, quando diz:  

Penso que devemos, mesmo na medida em que quisermos 
desenvolver nossa própria riqueza, ser outra coisa do que 
puros financistas. [...] a busca brutal dos fins do indivíduo é 



10 

 

 

 

prejudicial aos fins e à paz do conjunto, ao ritmo de seus 
trabalhos e de suas alegrias, e – por efeito contrário – ao 
próprio indivíduo” (MAUSS, 2003, p. 308-309). 

 

            Mauss (2003, p. 294) garante que “é possível estender essas 

observações a nossas sociedades. Uma parte considerável de nossa moral 

e de nossa própria vida permanece estacionada nessa mesma atmosfera em 

que dádiva, obrigação e liberdade se misturam”. E mais: “felizmente, nem 

tudo ainda é classificado exclusivamente em termos de compra e venda. As 

coisas possuem ainda um valor sentimental além do valor venal. [...] Restam 

ainda pessoas e classes que mantem ainda os costumes de outrora e quase 

todos nos curvamos a eles, ao menos em certas épocas do ano ou em certas 

ocasiões” (Ibid., 2003, p.294) 

            Quanto a Economia Solidária, Antonio Cattani (2002, p.16-17) dirá 

que “não há dúvidas sobre a nobreza dos propósitos comungados por todos 

aqueles envolvidos com a Economia Solidária”. Sem falar que: 

Os valores associados a essas experimentações estão entre 
os mais belos do gênero humano: generosidade, espírito de 
partilha, de doação, de construção coletiva sem segregação 
nem preconceitos ou exploração dos mais vulneráveis. É 
dessas ações que nasce o novo, a possibilidade de produzir 
em termos ambientalmente e ecologicamente sustentáveis e, 
sobretudo, em condições mais dignas e humanas para os 
produtores diretos. (CATTANI, 2002, P.16). 
 
 

            Por outro lado, para Corragio (1997, p. 30-38), “a Economia Solidária 

seria não um campo de estudo, mas um setor da economia. [...] Ela inclui 

todas as unidades econômicas, cujos atores não vivem da exploração do 

trabalho alheio, nem podem viver da riqueza acumulada. Mesmo que todos 

ou alguns de seus membros também trabalhem em outros subsistemas, seu 

objetivo é a reprodução ampliada da vida”. 

            Da onda do consumo ético, outra vertente de propósito da economia 

solidária defendida por Mance, a antropóloga Roberta Sassatelli (2007, 

p.170) considera que “estamos testemunhando um momento com 

características peculiares. A expansão global do capitalismo, e suas 

consequências como a poluição, a desigualdade de acesso a bens de 

consumo e informação e o fosso cada vez maior entre o Norte e o Sul, são 

os contornos mais gerais que têm pautado o discurso crítico das iniciativas 
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de consumo alternativo” Sem falar que “muitos estudos têm demonstrado que 

estas novas iniciativas, como é caso do comercio justo, que compreende a 

figura do consumidor também como um sujeito moral e político podem 

contribuir para a constituição de novos repertórios para a ação 

política”.(SASSATELLI, 2007, p.170) 

 

A dialética do projeto da economia solidária 

 

            No escopo desta discussão entra também o viés crítico à economia 

solidária como proposta. A começar por Marx, contemporâneo dos pioneiros 

do solidarísmo (ou dos socialistas utópicos). Em carta dirigida a Bracke em 

1876, dirá que “o que pensam os socialistas de língua francesa me desagrada 

profundamente...”. (FERNANDES, 1985, p.15-16).  

            Mas, não só isso. Outras críticas surgem como a de Rosa de 

Luxemburg (2002), quando vai criticar, no caso concreto, o cooperativismo, 

(espaço mais comum da economia solidária), encontrada em seu texto 

“reforma ou revolução”. Segundo Luxemburg, “as cooperativas, e antes de 

tudo, às cooperativas de produção, são elas pela sua essência um ser híbrido 

dentro da economia capitalista: a pequena produção socializada dentro 

de uma troca capitalista”.  

            Veronese e Guareshi (2005, p. 61), dirão que “é uma mistificação 

pensar que as relações internas dentro de uma comunidade estão suspensas 

das determinações do capitalismo e que a economia solidária poderia forjar 

de forma independente, um tipo de racionalidade peculiar”. Ainda,  

para superar a ideologia capitalista e fazer emergir qualidades 
autenticamente humanas, é preciso um movimento que 
abarque a totalidade social e que não se restrinja à 
comunidade, isto é, que não se limite à posição de que a 
“racionalidade assenta a comunidade de trabalho” [...] a qual 
funda-se em vínculos de reciprocidade, que diluem as 
eventualmente rígidas fronteiras entre interesses individuais e 
coletivos. (VERONESE e GUARESHI, 2005, p. 66). 
 

         Rosangela Barbosa (2007, p.126) colocará ainda que este projeto “se 

apresenta como possibilidade de mecanismo de controle do mercado”, 

todavia, é uma ideação de pouca repercussão em nossa sociedade”. 

Constituiria, portanto, “uma vertente de economia solidária por meio da crítica 
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ao consumismo do capitalismo que, por um conjunto amplo de mediações a 

alienação social”. E  que “isso só reforça a ambiguidade das estratégias 

nesse seguimento popular que, por um lado, se concentra nas possibilidades 

de disputa no mercado, vislumbrando, a longo prazo, ações inovadoras que 

levem tecnologia e recursos para a conquista autoral de nichos de mercado 

mais competitivos pelas cooperativas, de modo a melhorar a renda e a 

subverter o quadro de pobreza e, por outro lado, alimenta os anseios de que 

essas atividades se deem num modelo cooperativo capaz de superar a 

cultura do trabalho capitalista” (BARBOSA, 2007, p.119-120). 

         Singer (2003, p.28) instigará os críticos: “o que colocar no lugar da 

gestão capitalista?”. E ele mesmo responde: “certamente não um 

planejamento geral que centraliza todas as decisões econômicas nas mãos 

dum pequeno número de ‘especialistas’”. Segundo ele, “a economia solidária 

melhora para o cooperador as condições de trabalho, mesmo quando estas 

continuam deixando muito a desejar”. E reforça: “afinal de contas, assumir o 

poder de participar das decisões e, portanto, de estar informado a respeito do 

que acontece e que opções existem é um passo importante para a redenção 

humana do trabalhador”.  

         Grade e Aued (2011), dirão “observar se novos elementos, embora 

ainda em processo de espacialização e territorialização12, se evidenciam em 

experimentos como os da Economia Solidária, [...] entretanto este espaço 

parece estar indicando a possibilidade de emergência de novas relações 

sociais, e para percebê-las necessário se faz evidenciar qual a dinâmica da 

economia solidária. Ou seja, se o seu móvel está para além dos moldes 

burgueses de produção enquanto o salário e o lucro (GRADE e AUED, 2011, 

p.4). 

         Como que falasse da atmosfera no ambiente da economia solidária, o 

próprio Mauss, (2003, p. 313-314) dirá que “as sociedades progrediram na 

medida em que elas mesmas, seus subgrupos e seus indivíduos, souberam 

                                                           
12 A concepção do território como instrumento do domínio político à manifestação das 
realidades simbólicas e culturais. No que para Castells o território deverá ser visto , entre 
outras coisas, como uma identidade de resistência construída pelos atores que se encontram 
marginalizados e lutam contra a dominação, criando assim o que ele chama de “trincheiras 
de resistência”. (CASTELLS, 2002) 
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estabilizar suas relações, dar, receber e, enfim, retribuir. [...] Foi preciso 

inicialmente depor as lanças. Só então se conseguiu trocar bens e as 

pessoas”. E mais, “só então as pessoas souberam criar e satisfazer 

interesses mútuos, e, finalmente, defendê-los sem precisar recorrer às 

armas.” Isto porque, na “Antropologia maussiana diferencia-se da dos 

economistas liberais à medida que, no primeiro caso, ‘não são indivíduos mas 

coletividades que se obrigam mutuamente, trocam e contratam’. Ou, por 

outra, as pessoas que trocam são ‘pessoas morais’, não indivíduos”. (LANNA, 

2000, p.178).     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         Do que fora discutido, vemos de fato, um Mauss ambíguo? Não é ele 

que acredita que relações de dádivas e reciprocidade estão circunscritas às 

comunidades primitivas? 

            Na tentativa de buscar respostas às questões elencadas na 

introdução deste trabalho, diríamos que há sim ambiguidade nele, pois eis 

que aparece um Mauss esperançoso, (nas conclusões de moral do Ensaio) 

apontando para sinais de dádivas e reciprocidade hoje. Nas palavras dele: 

“deve-se voltar ao arcaico, ao elementar; serão redescobertos motivos de 

vida e de ação que numerosas sociedades e classes ainda conhecem: a 

alegria de doar em público; o prazer do dispêndio artístico generoso, o da 

hospitalidade; [...] a solicitude das cooperativas, do grupo profissional” 

(Mauss, 2003, p. 299). E prossegue: “é possível mesmo conceber o que seria 

uma sociedade em que reinassem tais princípios. Nas profissões liberais de 

nossas grandes nações já funcionam, em certo grau, uma moral e uma 

economia desse gênero. Nelas, a honra, o desprendimento, a solidariedade 

coorporativa não são uma palavra vã, nem contrariam as necessidades do 

trabalho”. Nesta passagem, concorda Lanna (2000, p. 190), quando diz que 

“[...] há realmente um aspecto de dádiva na lógica da mercadoria, do trabalho 

e de suas representações nas sociedades capitalistas”. 

            Contudo, seria possível a economia solidária como espaço coletivo e 

colaborativo, - para o mesmo Mauss, - ser de dádiva e reciprocidade neste 
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capitalismo moderno? Nossos supostos dizem que sim, pois a economia 

solidária, como espaço pensado do ponto de vista moral  

“é regida pelos princípios da propriedade coletiva ou associada 
do capital e do direito à liberdade individual, os quais unem 
todos os que produzem numa única classe de trabalhadores, 
os possuidores de capital por igual em cada cooperativa. O 
resultado material desse processo é a solidariedade e a 
igualdade. (SINGER, 2002, p.51). 
 

            Ainda nesta resposta, - de concreto na Ascamar, - vimos aqui o 

compartilhamento das mazelas humanas que pode ser feito livremente, sem 

repreensões, havendo liberdade para isso, sem falar de pessoas que 

poderiam já estar numa ocupação assalariada – o grande sonho da maioria 

– e que, por puro altruísmo, se mantêm nela. 

            Apesar disso, é importante frisar que de um certo desenvolvimento 

histórico, da dádiva ao mercado, Lanna (2000, p. 189) dirá que vemos um 

“Mauss ambíguo quanto a esse ponto: ora a presença do mercado 

enfraquece a dádiva, ora não, o mercado carregando a lógica da dádiva 

dentro de si”. Porquanto, Mauss indicava haver convivência entre dádiva e 

mercado” (LANNA, 2000, p.189).   

            Ademais, poderia haver fios condutores ligando as ideias de Mauss 

ao que fora concebido para a economia solidária, dos socialistas utópicos 

(reforçamos, que como ele) à atuação hoje? Aqui Lanna (2000, p. 192) nos 

ajudará afirmando que “está implícita no Ensaio a suposição de que a 

diferença estabelecida na troca de dádivas nos salvaria da constante criação 

de diferenças estabelecida pela troca mercantil”. E continua: “Nesse sentido, 

o paralelo entre Mauss e Marx é evidente: para este, o capitalismo se 

autodestruiria, e seria sucedido por uma sociedade mais igualitária. Para 

Mauss, trata-se menos de substituir as formas capitalistas de desigualdades 

e muito mais de se estimular a produção de desigualdades a partir da dádiva, 

de tal forma que estas se sobrepusessem gradualmente àquelas”.  

            Neste caso, assevera Singer (2002, p.51) que “a racionalidade da 

empresa solidária segue uma lógica diferente da posta pelas empresas 

capitalistas. [...] O resultado material desse processo é a solidariedade e a 

igualdade. (SINGER, 2002, p.51). Na perspectiva maussiana, uma vez 

havendo reciprocidade, haveria desigualdade, pois quem aceita está 
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“obrigado” a devolver. O que na lógica de Singer13, esta desigualdade em 

Mauss não destrói a igualdade pensada e operada na economia solidária, 

uma vez que a reciprocidade a-hierárquica, uma forte característica, é fluida 

nas suas relações. As observações empíricas falam por si só. 
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