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Resumo: A região amazônica atualmente é considerada o local de maior biodiversidade do planeta, 

possuindo enorme valor econômico, mas grande parte de sua população é desprovida de emprego e 

renda. Diante desta falta de oportunidades que se promulga por vários anos, surge a alternativa de 

empreender através da economia solidária, que visa o crescimento coletivo de determinada 

população. Um dos principais atores envolvidos neste processo de crescimento econômico solidário 

são as mulheres, que sempre estiveram envolvidas em todos os momentos históricos marcantes do 

Estado do Acre com voz ativa e liderança. A ideia principal deste trabalho é o de analisar como se 

dá esse processo de desenvolvimento econômico solidário a partir da visão feminina, que durante 

tantos anos foi oprimida, e que em determinados segmentos ainda é bastante discriminada. 

 

Palavras-Chaves: Economia Solidária – Mulheres - Propagadoras de mudança. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a região amazônica é considerada o local de maior biodiversidade do planeta, 

possuindo enorme valor econômico. É uma região que vem servindo de objeto de estudo para 

diversas pesquisas com referência aos recursos naturais, bem como da extração destes recursos por 

diversas empresas de distintos segmentos, mas que ainda não se apresenta a uma grande parcela de 

sua população que vive pobreza, sem oportunidades de trabalho e renda. De acordo com 

SIMONIAN, L. T.L., 2000, pág. 09, “...dificilmente a destinação de recursos financeiros, a 

capacitação de técnicos e o envolvimento das populações tradicionais locais são assegurados de 

modo apropriado.” 

 A configuração de um paradoxo se estabelece já que apesar de possuir várias empresas 

dentro da Amazônia extraindo recursos naturais, uma significativa parcela da população tradicional 
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não está inserida nestas extrações, excluindo-a do direito do usufruto das riquezas do 

desenvolvimento econômico de sua região.  

 Diante da grandeza da biodiversidade Amazônica, e de seu grande valor econômico é 

preciso que a sociedade – não apenas a local – compreenda esse potencial, dimensionando uma 

perspectiva inovadora de desenvolvimento regional igualitário, com oportunidades de crescimento 

coletivo, pois seria contraproducente secundarizar a importância que os recursos naturais dispostos 

na Amazônia, podem representar os únicos meios de sobrevivência dos povos da floresta. 

 A luta cotidiana pela inserção da população tradicional no desenvolvimento da região, não é 

uma prerrogativa apenas para a população que vive na floresta. Pode-se estender essa realidade 

àqueles que migraram destas regiões para os centros urbanos, e que ainda estão assentados à 

margem dos centros, que estão desprovidos de oportunidades de moradia, saúde, educação, 

emprego e lazer, mas que encontraram na união dos seus trabalhos - diante do modelo a ser seguido 

pelos povos da floresta - a oportunidade de crescimento econômico coletivo, através das 

cooperativas com característica de economia solidária. 

 

1. Economia Solidária em Rio Branco-Acre. 

 

Rio Branco é a capital do Estado do Acre, localizada na região Norte do Brasil. A cidade é o 

principal centro econômico, administrativo e cultural do Acre. De acordo com os dados obtidos no 

relatório anual Acre em Números (2013), o estado tem uma população de aproximadamente 

336.038 habitantes, sendo 163.592 homens, e 172.446 mulheres. Constitui-se como principais 

atividades econômicas: comércio, pesca, extrativismo e serviços, de acordo com dados obtidos no 

relatório anual Acre em Números, 2013. 

 Diante disto, o Estado vem fazendo um trabalho para implementar a economia solidária que 

é uma atividade que procura abranger principalmente aqueles que não estão inseridos nas principais 

atividades econômicas do município, bem como o de contemplar àqueles que estão em regiões que 

necessitam de inserção de atividades rentáveis, que possa resultar uma melhor condição de vida. 

 A economia solidária é uma alternativa para o modelo clássico econômico, onde este visa 

primordialmente o crescimento econômico local, com equilíbrio natural. SINGER, 2003 apud 

BUZZATI, 20, pág 20, nos mostra os vários intervenientes que atingem esse processo: 

 

“Estas iniciativas são projetos não capitalistas, de pessoas que foram de alguma forma, 

excluídas dos meios “socializados” de produção e distribuição, pertencentes a duas classes 

distintas, mas não antagônicas: ou são possuidores de meios individuais de produção e 
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distribuição e, para ganhar a vida, dependem da venda de seus produtos, ou possuem 

unicamente sua capacidade de trabalhar e dependem de sua venda para sobreviver. Estas 

duas classes trabalhadoras dependem de sua atividade produtiva. É esta semelhança que 

explica a tendência das associações pautarem-se dos mesmos princípios”. 

 

Isabelle Guérin, pág. 15, 2005, dá sua definição. 

 

“A economia solidária foi progressivamente definida de um modo empírico, a partir das 

práticas dos atores... ela agrupa o conjunto de iniciativas econômicas privadas que apostam 

mais no interesse coletivo e na solidariedade que na busca do lucro.” 

 

  SINGER, Paul (2003, p. 13), caracteriza a Economia Solidária como:  

“A economia solidária não é uma criação intelectual de alguém, é um processo contínuo de 

trabalhadores em luta pela sobrevivência, e da luta contra o capitalismo. No Brasil, esta se 

iniciou em resultado de movimentos sociais que reagiram à crise econômica que gerou 

desempregos em massa.” 

 

 Em Rio Branco, após a forte migração dos povos da floresta, em virtude da ocupação de 

pecuaristas, houve um assentamento nos terrenos próximos ao centro urbano da capital, gerando 

bairros que durante sua ocupação foram denominados de “invasão”.  

Esta população acostumada a trabalhar na terra para retirada de seu sustento se viu em uma 

situação extremamente difícil. O Acre passava por grave crise econômica, estes indivíduos não 

possuíam experiência nas áreas de trabalho que estavam sendo ofertadas – trabalho com a 

construção civil - não tinham terra para extrair para si o sustento.  

Assim, a única alternativa foi estabelecer uma aliança junto às demais famílias e procurar 

meios de sobrevivência. Implanta-se neste período a economia solidária no município de Rio 

Branco.   

 Para Dornelles (2007) apud FRANCO, Carlos, et. al, 2008 p. 09, numa breve  abordagem 

histórica, nos diz que: 

“existem muitas pessoas que trabalham ou já trabalharam com a economia solidária e 

questionam que a inserção da economia solidária no Acre é muito anterior, afirmam que 

remonta ao movimento do Chico Mendes, em virtude do seu envolvimento com 

associações e cooperativas, a expulsão do homem do campo, enfim todo aquele processo. 

Mesmo que a economia solidária tenha se fortalecido no Brasil por volta dos anos 80 e 

ainda mais nos anos 90, em decorrência do desemprego, aqui no Acre muitos acreditam que 

o movimento é anterior a isso.” 

 

 Atualmente, Rio Branco conta com a Coordenadoria Municipal do Trabalho e Economia 

Solidária – COMTES, que procura identificar os empreendimentos com característica de economia 

solidária, e dar o suporte para que estes empreendimentos se fortifiquem e seja a principal fonte de 

renda destes empreendedores. Existem aproximadamente 530 empreendimentos com característica 
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solidária, sendo que em todos os empreendimentos existe a presença dominante das mulheres. Do 

total de empreendimentos ativos, temos um percentual de 90% na capital que foram 

idealizados/executados por mulheres. 

  Um aspecto relevante que tem destaque nessa questão é que as iniciativas de 

empreendimentos, e de cunho solidário, não surgiram por meio de política pública local, ela 

emergiu diante das dificuldades de sobrevivência de uma população que durante muitos anos viveu 

à margem da sociedade, e buscou através da união da comunidade a qual estava inserido, uma 

forma de sobreviver.  

 

2. Mulheres da floresta 

 

 Diversos são os atores envolvidos nas causas amazônicas, mas este projeto tem a intenção 

de identificar a participação ativa das mulheres frente a esta discussão.  

 VIEIRA, 2002, p. 23, afirma: 

“a construção do espaço de expressão da mulher faz parte de um cenário de guerra, no qual, 

cotidianamente, inúmeras batalhas são travadas. A maioria delas se faz silenciosamente, 

não como resultado de uma estratégia mundializada ou de articulações deste sexo, e sim 

como alternativa de (sobre)vivência, um ato de teimosia ante a cultura, ideologicamente 

demarcada no Ocidente, de coloca-la como um dos apêndices da história das sociedades.” 

 

 Ante a afirmativa não há como dizer que a inserção da mulher no mundo mercadológico foi 

um acontecimento natural, ocorreu a partir da luta por sobrevivência, pela ruptura do silêncio e da 

exposição de argumentos ante a necessidade para ser reconhecida como ser humano, que possui 

deveres, bem como direitos, e que estes precisam ser garantidos. Contudo, esta luta não perdurou 

apenas por alguns anos, ela perdura até hoje, pois ainda existe o preconceito silencioso com a 

mulher.  

 A mulher, mesmo diante dos entraves vividos, encontra espaço para se pronunciar mesmo 

quando existe o massacre do mais forte contra o mais fraco, e é aí que surge a necessidade do apoio 

de todos para romper com o opressor.  

 No estado do Acre, quando houve a forte presença da mulher nos movimentos sindicais, 

houve a necessidade de junção de forças para desestabilizar o inimigo naquele momento. Todavia, a 

mulher diante da sua participação nos movimentos ganha força, e passa a lutar também pela 

inserção desta na política, educação, economia e tantos outros. Nessa perspectiva de juntar forças, 

temos a assertiva de COSTA Sobrinho, 1992, pág. 52, que nos reporta uma visão objetiva do 

solidarismo:  

“As sociedades de socorro mútuos, recreativas e beneficentes são as primeiras formas de 

organização dos trabalhadores. As dificuldades dos trabalhadores para sobreviver em 
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condições bastante adversas os impulsionaram a agruparem-se para desenvolver o 

solidarismo, que se apresentava como saída para atender às suas necessidades mais 

imediatistas.” 

 

 Para compreender a importância da mulher acreana em sua participação nas tomadas de decisão, é 

necessário observar a evolução social ocorrida na Amazônia. RANZI, pág. 232, 2008, relata que:  

 

“O Papel da mulher na organização social do Acre foi também nobre e difícil. Nobre na 

medida em que soube fazer da intuição e da sensibilidade que a caracterizam, o melhor 

caminho para humanizar e sociabilizar seus companheiros de luta, o homem e o meio. 

Difícil, na medida em que, usada e comercializada como mercadoria, deveria atenuar, 

muitas vezes, em condições irracionais, a solidão e as necessidades humanas embrutecidas 
pelo isolamento da floresta e, apesar disso, impor-se como o elemento primordial para o 

surgimento de comunidades onde o desenvolvimento humano alcançasse níveis de vida e 

convivência condignos.” 

 

 Ainda sobre o papel da mulher acreana na tomada de decisão dentro da floresta, RANZI, 

pág. 241, 2008, diz:  

“...a participação da mulher foi de importância fundamental, pois desde o momento que 

passou a contar com uma companheira para conviver, teve garantida a sua descendência e 
melhorada a sua condição básica, tanto em razão das atividades que a mulher irá 

desempenhar, mas principalmente, através das diferentes formas de humanizar a vida, que a 

presença feminina representará na realidade singular do meio extrativista e que possibilitou 

sentido de acolhimento, de cuidado, de manutenção de saberes e ritos, importantes à 

organização da comunidade que se estabelecia e que fomentou as bases da original 

sociedade dos seringais.” 

 

 

 

Como elucida a autora, a atuação feminina no estado do Acre não ocorreu de forma 

“natural”. Ela foi trazida com o propósito de criar seio familiar no meio da floresta. Contudo, estas 

mulheres possuíam a força da mulher amazônica, onde conseguiram, apesar das dificuldades 

manter-se ativa nas decisões, não aceitando a condição de dona de casa que lhe era atribuída. 

 

3. A trajetória da mulher acreana na economia solidária 

 

O Estado do Acre foi marcado por várias lutas, e em cada momento histórico contava-se 

com a forte presença da mulher. As mulheres acreanas em momento algum deixaram de atuar com 

os homens pela luta de um futuro melhor para todos. Segundo SOUZA, Carlos (2002) p. 37, “Em 

todos os momentos de suas vidas, essas mulheres demonstraram as condições históricas que as 

designavam como parte do que chamamos de povos da floresta, porque são momentos todos 

singulares em que elas tecem suas resistências e formam um viver”.  

 Nas décadas de 60 e 70, houve o incentivo para o então chamado “Crescimento Econômico 

da Amazônia”, onde foi dado incentivo para a criação de gado nas terras acreanas. Essa implantação 
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que de um modo geral foi violenta e arbitrária fez com grande parte dos povos da floresta 

perdessem suas terras, que era a única fonte de sustento.  

Em virtude da ação arbitrária dos “novos donos das terras” iniciou-se o movimento dos 

trabalhadores rurais, surgindo os líderes sindicais como Wilson Pinheiro, e após Chico Mendes. 

Mas foi também neste momento que a mulher acreana conseguiu mostrar sua força. Estas mulheres 

seringueiras, ribeirinhas, indígenas, colonas e agricultoras são mulheres da floresta, e não temeram 

diante das forças do maquinário pesado, e da violência desmedida dos pecuaristas que invadiram a 

floresta. Lutaram bravamente contra a imposição destes, não se rendendo a nova era de 

“crescimento econômico da Amazônia”. Estas iniciaram uma categoria de mulheres exclusivamente 

agricultoras, que vigora até os dias atuais, como se pode ver no depoimento de Rosineide Rodrigues 

Lopes. 

“Apesar do machismo existente no movimento sindical, as mulheres percebendo a 

necessidade de organizarem foram, pouco a pouco, conquistando seus espaços no Sindicato 

e no Partido, contribuindo significativamente na luta e na organização dos trabalhadores 

rurais. Era necessário se organizarem, lado a lado, com seus companheiros, participando 

das atividades do partido. Para elas, o sonho de mudança não é solitário e, sim, de todas as 
suas companheiras e companheiros. Era um sonho de um mundo diferente. Era um sonho 

de todo mundo, juntar-se para somar forças, para a luta resistir. É a partir dessa consciência 

que Dercy Teles de Carvalho e Sebastiana Adelina Soares da Silva, destacam-se, 

derrubando a hegemonia masculina nas lideranças, como as primeiras mulheres candidatas 

pelo Partido em Xapuri. Mais tarde, Dercy Teles de Carvalho, mulher seringueira que 

participava nas lutas e movimentos sindicais, é eleita presidenta do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Xapuri.” (LOPES,   Rosineide Rodrigues, APUD  SOUZA, 

Carlos, 2002, p. 41.) 

 

Apesar da luta voraz dos povos da floresta, muitas famílias expulsas de suas terras, tiveram 

que migraram para a capital, porém, trouxeram consigo a marca da mulher da floresta. Elas que 

trabalhavam juntamente com seus maridos e filhos na floresta, tiveram que trocar a força do 

trabalho no campo, pelo trabalho na cidade, sem experiência, sem apoio e sem oportunidade, mas 

com determinação e uma vontade de conquista inigualável, e iniciaram assim, seus pequenos 

trabalhos como autônomas, mesmo sabendo que a cidade não estava preparada para recebe-los, e 

que não existia a oferta de trabalho que suprisse a demanda.  

 A partir dessa nova perspectiva, as mulheres que sempre atuaram nos campos, passaram a 

serem inseridas no trabalho remunerado, para poder complementar a renda familiar. Muitas foram 

trabalhar como domésticas, lavadeiras, passadeiras, cozinheiras, costureiras, e tantos outros 

trabalhos que pudessem dar o sustento de sua família. 

 Estes trabalhos passaram a fazer parte do crescimento de muitas famílias, pois existia a troca 

de cuidados de uma família com a outro, como por exemplo, a mãe ia trabalhar de doméstica e a sua 

vizinha ficava com seus filhos, logo a renda era distribuída para duas famílias. 
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 Estes trabalhos alternativos estavam emergindo como locais de troca em torno das 

atividades cotidianas de uma família. Diante estas ações, as mulheres passaram a ter mais poder 

decisão e responsáveis pelo sustento de sua família. Este status não lhe foi dado, ele foi conquistado 

e reivindicado através da força em conjunto. 

 O Estado, que era o responsável por dar suporte (trabalho, moradia, saúde, educação...) a 

essas famílias durante um longo período nada o fez, deixando estas famílias a sorte. Contudo, n a 

gestão do Prefeito Jorge Kalume, com vistas a atender essas mulheres, foi inaugurada no dia 30 de 

julho de 1990 a Lavanderia Comunitária Maria Barbosa do Nascimento, no bairro Quinze, onde 

houve o primeiro acesso destas mulheres com a Economia Solidária. A partir deste 

empreendimento, as ações solidárias tomaram força na capital e hoje existem 5.750 famílias 

atendidas através dos empreendimentos econômicos solidários, onde 90% das participantes são 

mulheres.  

Nos últimos 10 anos a economia solidária no município de Rio Branco vem se acentuando, e 

ganhando importantes parceiros, como a Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES; o 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária – FBES; Os Fóruns Nacionais e Municipais de Economia 

Solidária; o SEBRAE – AC, a Secretaria Estadual de Pequenos Negócios – SEPN; a Secretaria 

Estadual de Políticas para as Mulheres – SEPMulheres; e a Coordenação Municipal de Economia 

Solidária – COMTES, que são os principais mantenedores das ações econômicas solidárias, que 

possuem vistas a acender a economia local através dos empreendimentos, difundindo cada vez mais 

estas ações para abranger e levá-las ao Estado por um todo. 

Através de dados obtidos através da COMTES, atualmente o município de Rio Branco conta 

com os seguintes empreendimentos: 

 08 Atividades de Jardinagem; 

 Feira de troca solidária – 2 vezes ao ano; 

 Feira de Economia solidária (aproximadamente 150 expositores ) - 16 vezes ao ano; 

 03 Lavanderias comunitárias; 

 08 Hortas comunitárias; 

 64 Quiosques alimentícios; 

 Cooperativas de catadores de materiais recicláveis – CATAR; 

 Programa Municipal de Educação Profissional – PMEP; 

 Centro de artesanato de Rio Branco; 

 Restaurante Popular. 
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Além destes empreendimentos, os atuantes da economia solidária em Rio Branco, através de 

orientações obtidas junto a COMTES, juntamente com a SENAES, o FBES e demais parceiros, 

conseguiram recuperar a antiga empresa de leite CILA – Companhia de Leite do Acre, para a 

COPEL – Cooperativa de Produtores de Laticínio no Acre, que é a primeira empresa recuperada 

no Estado do Acre. 

Não há como deixar de elucidar que a incorporação de empreendimentos Econômicos 

Solidários no município de Rio Branco ofertou a sobrevivência de um povo, a esperança renascida 

e a esperança de dias melhores. 

Márcia Lima, janeiro 2015, banco de dados da autora, diz ao Ministério do 

Desenvolvimento Social a história de sucesso de Elisabete: 

“Através da economia solidária eu tenho a minha casa. Você vê a minha casa? Ela é 

exatamente como eu sonhei. Cada detalhe desta casa foi imaginado durante a minha vida 

toda, e hoje eu tenho minha casa por causa do meio trabalho na economia solidária, onde eu 
não só trabalhava, eu construia sonhos.” 

  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Economia Solidária não surgiu a partir da conscientização do homem em maneiras mais 

justas das relações comerciais. Ela surgiu a partir da necessidade de manter-se economicamente 

ativo, quando o mundo capitalista os excluíu desta possibilidade. A luta pela sobrevivência e a 

compreensão de que juntos somos mais fortes fez com que a Economia solidária ganhasse adeptos 

em todo o mundo, lutando com a bandeira da igualdade, preservando comunidades e o meio 

ambiente.  

 A força do trabalho em conjunto fez com que a Economia Solidária ganhasse 

reconhecimento, visibilidade e credibilidade. Dentro da incessante luta por este reconhecimento 

podemos identificar a força da mulher. São estas que apesar das dififuldades financeiras conseguem 

criar mecanismos de sobrevivência, com a sua força, garra e determinação, e com um fator a mais, 

elas não desistiram das suas famílias. 

 No municipio de Rio Branco esta força é bastante marcante, pois a presença e o 

engajamento destas foram os marcos para que a Economia Solidária fosse reconhecida, valorizada e 

difundida por todo o Estado. E este trabalho continua a ser executado, com mais firmeza e 

confiança de que estão realizando uma ação que valorizará toda a geração futura. 
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 Precisamos ter consciência de que a Economia Solidária é um modelo de economico, mas 

que não visa apenas lucros fincanceiros coletivos, ele além de tornar os participantes 

economicamente ativos, consegue trazer autoestima, mantendo-se novamento o brilho dos olhos e 

um sorriso, pois traz esperança de viver em um mundo melhor.  

 A trajetória do empreendimentos econômicos solidários foram marcados através de 

pequenas conquistas e do trabalho em conjunto de diversas famílias que foram oprimidas. Nos dias 

atuais existem políticas públicas que criam mecanismos de apoio e fincanciamento para estes 

empreendimentos continuem a crescer, ofertando a possibilidade de criar uma consciência mais 

justa, humana e igualitária. 
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