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RESUMO 
 
Neste artigo debatemos os limites da “economia solidária” 
como estratégia para a emancipação social. Para os 
defensores da “economia solidária” a prática da autogestão e 
da democracia no interior da cooperativa seriam características 
emancipatórias e desalienantes. Fazendo uso do referencial 
teórica marxista discutimos as posições de autores que 
defendem o potencial emancipatório da “economia solidária”. 
Como os Empreendimentos Econômico Solidários são ilhas 
isolados dentro do mercado capitalista, sua pretensa 
capacidade emancipatória é resultado de uma observação da 
aparência fenomênica. Ao se verificar a realidade concreta 
mais detidamente, buscando a essência, a capacidade 
emancipatória cai por terra.  
 
Palavras-chave: Economia solidária. Emancipação Social. 
política social. 
 
ABSTRACT 
 
In this article, we discuss the limits of “solidarity economy” with 
a strategy to social emancipation. To the defenders of 
“solidarity economy” the practice of self-management and 
democracy inside of cooperatives would emancipatory and 
disalienating features. Making use to a Marxist theoretical 
referential, we discuss the positions of the authors that defend 
the emancipatory potential of “solidarity economy”.  As the 
Economic Solidarity Enterprise are isolated islands inside the 
capitalist market, your supposed emancipatory capacity results 
of a view of phenomenal appearance. Seeing the reality more 
closely, searching the essence, the emancipatory capacity fall 
down.  
 
Keywords: Solidarity economy. Social emancipation. Social 
policy. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A crise estrutural do regime de acumulação capitalista que se manifestou a partir 

dos anos 70 do século XX provocou profundas transformações na forma de organização do 

trabalho.  O advento das políticas neoliberais e a importância cada vez maior do setor 

financeiro em relação ao setor produtivo afetaram as economias latino-americanas 

ampliando as desigualdades sociais. A crescente financeirização implica em redução da 

taxa de acumulação, pois parte significativa da mais-valia não se torna investimento 

produtivo porque vai buscar valorização no setor financeiro. O resultado é o crescimento do 

desemprego e da exclusão, e consequentemente, a generalização de atividades informais 

que, como afirma Salama (1998, p.247), “[...] se concentram nos segmentos de „estrita 

sobrevivência‟”. 

Enquanto, de um lado, o desemprego de longa duração, a precarização das 

relações de trabalho e a redução dos direitos conquistados ao longo de anos pelo 

movimento operário passam a ser características marcantes do mercado formal de trabalho, 

de outro lado, o crescimento da informalidade se materializa em formas diversas, dentre 

elas as cooperativas identificadas com a “economia solidária”. Portanto, é no interior dos 

grupos informais, nos segmentos dedicados a „estrita sobrevivência‟ que começa a se 

organizar e ganhar importância a formação de cooperativas autogestionárias. 

O movimento logo ganha capilaridade política e passou de forma embrionária a 

ser aplicado como política pública por gestões mais „progressistas‟ já na década de 90. 

Desse período em diante, a Economia Solidária enquanto política social ganhou cada vez 

mais importância nas agendas públicas nas esferas municipais, estaduais e na federal. No 

âmbito federal, o marco dessa consolidação se deu com a criação em 2003 da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE).  

Em todo processo de sistematização dos ideais da “economia solidária” é 

perceptível a presença de elementos discursivos anticapitalistas e emancipatórios. Nossa 

proposta nesse artigo é debater esse caráter pretensamente emancipatório da “economia 

solidária”. Fazendo uso do referencial teórico marxista, buscamos demonstrar que o caráter 

emancipatório da “economia solidária” resulta de uma apreensão da aparência fenomênica. 

Ao observar o fenômeno de forma mais acurada, buscando apreender a essência do 

fenômeno, descobrimos como o discurso não se concretiza no teste da realidade social e 

histórica. 
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2 – A “economia solidária” e a emancipação social 

Para os defensores da “economia solidária”, os trabalhadores organizam-se sob 

outra lógica nos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), uma lógica diferente da 

praticada nas convencionais empresas capitalistas. Os propugnadores da economia 

solidária advogam que, por pautar-se nos princípios cooperativistas e solidários, em muitos 

EES a autogestão suprime a heterogestão, a democracia supera a ditadura do 

capitalista/patrão e a coletividade se sobressai frente o individualismo. Estes elementos, 

como salientam a maior parte dos autores pró-ecosol2, seriam os pontos fortes e suficientes 

para emancipar os trabalhadores e ainda convencer e agregar mais adeptos em torno da 

proposta. Todavia, é necessário interrogar se esses elementos, ditos emancipatórios, são 

suficientes para considerarmos que a economia solidária pode promover a emancipação do 

trabalhador e, consequentemente, sua desalienação plena. Ou em outras palavras, pode a 

economia solidária propiciar a emancipação a partir de outra organização interna do trabalho 

e de uma mudança de valores dos trabalhadores mesmo que imersa e cercada por todos os 

lados pelo mercado capitalista? Pode o trabalho cooperativo suprimir a alienação do 

trabalho imposta pela organização capitalista da produção? 

Mais uma vez há um claro embate nos posicionamentos dos autores pró e contra 

a economia solidária sobre esse quesito. Evidenciamos na leitura e análise da proposta 

apresentada pelos defensores da economia solidária algumas posições de que tais 

empreendimentos possuem a capacidade de promover a emancipação dos trabalhadores 

nele inseridos. Assim, de um lado, há uma visão que destaca os valores e uma nova 

subjetividade proveniente da forma de organização cooperativa. No outro flanco, por seu 

turno, há uma visão que identifica claros limites nessa intenção desalienante, principalmente 

pelo seu vínculo com as mutações contemporâneas da lógica de acumulação capitalista. 

Um dos autores que realiza o debate dessas novas estratégias de emancipação 

social é o sociólogo português Boaventura de Souza Santos. Para Santos (2012), o 

liberalismo e o marxismo encontram-se numa crise profunda na qual a antiga antinomia 

capital versus trabalho „parece ter sido decidida total e irreversivelmente a favor dos 

capitalistas‟. Os problemas modernos não possuem soluções na modernidade e por isso „o 

que está em causa é a própria „reinvenção da emancipação social‟. O intelectual lusitano, 

para dar resposta a essa inquietação, organizou uma coletânea de sete volumes chamada 
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„Reinventar a emancipação social para novos manifestos‟ na qual a preocupação central é a 

„renovação das ciências sociais‟. Interessa-nos particularmente o volume dois desta 

coletânea intitulado „Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista‟. Neste 

trabalho, a economia solidária é destaque como uma estratégia de produção não capitalista 

e como uma expressão da nova emancipação social, constituindo-se numa “[...] das formas 

centrais de resistência a globalização neoliberal” (SANTOS, 2012). Singer, em seu artigo 

nessa coletânea, afirma que apesar das iniciativas econômico-solidárias serem ainda 

modestas no Brasil, “não há como olvidar que dezenas de milhares já se libertaram pela 

solidariedade. O resgate da solidariedade humana, do respeito próprio e da cidadania [...] já 

justifica todo esforço investido na economia solidária” (SINGER, 2002b, p. 127, grifos 

nossos) 

Em outro texto, a perspectiva singeriana é mais uma vez destaque. O advogado 

da economia solidária expõe sua visão da seguinte forma: 

Examinando−se o conjunto do movimento cooperativista, tem−se a impressão de 
que, de todos os implantes anticapitalistas com potencial socialista, este − apesar 
dos pesares − é o de maior potencial e o que está mais exposto à contingência de 
perder sua essência para se amoldar ao ambiente e às exigências da competição 
com empresas capitalistas. A cooperativa operária realiza em alto grau todas as 
condições para a desalienação do trabalho e, portanto, para a realização do 
socialismo no plano da produção (SINGER, 1998, p. 57, grifos nossos). 

 
Mesmo considerando que há sempre uma grande possibilidade das 

„cooperativas operárias‟ degenerarem-se, Singer acredita que, por basearem-se na 

autogestão, na democracia e na cooperação, as organizações da economia solidária são o 

principal elemento anti-sistêmico incrustrado no meio do sistema de produção capitalista. 

Efetuada a já mecionada „purificação‟, que exclui do campo da economia solidária seus 

elementos anômalos, resta-nos, de acordo com a análise deste autor, a „cooperativa 

operária‟ como a unidade fundamental dessa nova forma de organização da produção 

emancipada e humanizada. Nestes termos, a economia solidária através da „cooperativa 

autêntica‟ possui as características necessárias para promover a emancipação do trabalho 

e, consequentemente, do ser humano, superando a alienação imposta pelo capitalismo. 

A principal característica da forma de organização econômico-solidária capaz de 

promover essa desalienação é a autogestão. Esta é uma das grandes bandeiras de luta do 

movimento econômico-solidário.3 É comum em qualquer manifestação dos integrantes 
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cooperativas do modelo tradicional tipo OCB, as micro e pequenas empresas capitalistas, a 
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desse projeto ouvir ecoar palavras de ordem e/ou gritos de guerra como „Para acabar com a 

exploração, autogestão é a solução!‟; „Autogestão! Trabalhador sem Patrão!‟ e/ou „Economia 

Solidária, Sociedade Igualitária!‟.4 Obviamente que a autogestão está umbilicalmente 

associada ao regime de propriedade coletiva dos meios de produção que é uma das 

características do modo cooperativo de organização social, confome aponta Singer (2002a). 

Se o objetivo da economia solidária é desenvolver um novo sistema sócio-

econômico contrário ao sistema caracterizado pela alienação, o que temos que verificar é se 

essas organizações promovem de fato a desalienação do trabalho e, portanto, a 

emancipação do ser social. Retomemos então a interrogação que obrigatoriamente levar-

nos-á a observação do fenômeno mais de perto. Serão esses elementos – a autogestão e a 

organização cooperativa da produção – capazes de emancipar o trabalho humano? Tais 

elementos existem ou podem existir na economia solidária? A cooperativa apresenta 

realmente „em alto grau todas as condições para a desalienação do trabalho‟? 

Para realizar essa discussão, ainda que de forma preliminar, dado o limite dessa 

pesquisa, precisamos aproximar-nos do significado de dois termos tão caros ao pensamento 

marxista: entfremdung e aufhebung. O primeiro significa estranhamento, alienação, e o 

segundo expressa “[...] ao mesmo tempo „transcendência‟, „supressão‟, „preservação‟ e 

‟superação (ou substituição) pela elevação a um nível superior‟” (MÉSZÁROS, 1981, p. 14).  

Marx, ainda na sua juventude, período que se dedicou mais detidamente aos 

problemas filosóficos, já havia compreendido “[...] que a alienação econômica era o elo 

comum de todas as formas de alienação e desumanização” (MÉSZÁROS, 1981, p. 211). 

Para compreender a alienação na perpectiva marxista devemos partir da atividade que 

diferencia o homem dos demais animais, aquela que lhe permite produzir seus meios 

materias de vida, bem como, produzir-se a si mesmo, ou seja, a atividade que realiza o ser 

humano enquanto ser social, o trabalho (KONDER, 2009).5 Nos “Manuscritos econômicos 

filosóficos” (1844) encontramos grande parte do desenvolvimento teórico que propiciou a 

                                                                                                                                                   
estratégias de arranjos produtivos que subordinam os pequenos produtores a uma ou várias grandes 
empresas etc.” (NOVAES; SARDÁ, 2012, p.155). 
4
 Na visão de Souza (2011, p. 180) “a economia solidária é uma designação ideológica na qual o 

conceito de autogestão, alimentado discursivamente, é muito mais caro que o de cooperativismo, 
historicamente desgastado”. Diríamos, contudo, que cooperativismo e autogestão estão em pé de 
igualdade nos discursos dos defensores da economia solidária. É claro, como já fora exposto, que há 
sempre uma separação em cooperativismo autêntico e cooperativismo degenerado, este último não 
representando a concepção da economia solidária. 
5
 [...] o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua 

própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com 
a matéria natural com uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à 
sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa 
forma útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento sobre a Natureza externa a ele 
e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (MARX, 1988, p. 142). 
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Marx inverter e superar a dialética de Hegel, apresentando a categoria trabalho como 

trabalho estranhado no capitalismo. Essa interpretação do trabalho estranhado ou alienado 

permanecerá presente em toda sua produção teórica posterior. O problema identificado por 

Marx nos „Manuscritos de Paris‟6 é a incapacidade de realização do ser humano por meio do 

trabalho no capitalismo pois 

o trabalhador se torna tanto mais pobre quando mais riqueza produz, quanto mais a 
sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma 
mercadoria tão mais barata quando mais mercadorias cria. Com a valorização do 
mundo das coisas aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos 
homens. O trabalho não produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao 
trabalhador como uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, 
mercadorias em geral (MARX, 2004, p. 80).   

A forma social e histórica que o trabalho assume no capitalismo desumaniza o 

homem, coisifica-o. Portanto, a alienação com suas várias faces é a mais pura manifestação 

dessa desumanização/coisificação. Seguindo Mészáros (1981), verificamos que a teoria da 

alienação de Marx está constituída por quatro elementos: a alienação do indivíduo, ou seja, 

o trabalhador já não pertence a si mesmo, torna-se uma mercadoria e, por isso, enquanto 

ser humano, se torna alienado de si mesmo e da sua atividade produtiva que lhe é imposta 

por outrem; a alienação da natureza ou da coisa, já que o homem se vê apartado dos 

produtos do seu próprio trabalho e passa a ver neles apenas uma coisa autonoma que 

existe independentemente dele e do seu trabalho; a alienação da condição humana, ou a 

alienação do seu „ser genérico‟, onde o homem afasta-se de sua própria essência de 

sociabilidade e a substitui pelo egoísmo e competição; e, por último, a alienação das 

relações sociais, ou seja, o homem está alienado dos outros homens já que o trabalho 

alienado obscurece toda a gama de relações sociais existentes por trás do processo de 

produção e intercâmbio de mercadorias. As relações sociais são então coisificadas, 

metamorfoseiam-se em relações entre mercadorias e não mais entre seres humanos. 

Se a alienação econômica é a origem das outras formas de alienação e da 

desumanização e o trabalho é a categoria fundante do ser social, qualquer proposta 

emancipatória perpassa pela emancipação do próprio trabalho. Devemos entender o  

trabalho emancipado como o trabalho que já não é mais alienado, ou seja, nele o 

trabalhador domina o processo produtivo, tem a posse dos produtos do seu próprio trabalho, 

reconcialia-se com sua sociabilidade e, por fim, compreende todas as relações sociais e 

naturais que compoem o processo de produção social. Parte do processo rumo à 

emancipação plena dá-se com a implantação da transição socialista onde cada trabalhador 

contribui conforme sua capacidade e recebe da sociedade conforme a sua contribuição. 

                                                
6
 Nome pelo qual também é conhecido os “Manuscritos econômicos filosóficos” de 1844.  
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Nesse processo mudam-se as condições materiais de vida e de produção que alteram a 

consciência humana criando as condições para a transcender a alienação e emancipar o 

trabalho. Sob um novo regime com o poder e a propriedade socializadas e uma nova forma 

de organização do trabalho, a alienação é superada e dá lugar a realização do indíviduo 

através do trabalho. Todavia, a emancipação plena só completar-se-ia, segundo Marx, com 

o comunismo,7 

quando houver desaparecido a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão 
do trabalho e, com ela, o contraste entre o trabalho intelectual e o trabalho manual; 
quando o trabalho não for somente um meio de vida, mas a primeira necessidade 
vital; quando, com o desenvolvimento dos indivíduos em todos os seus aspectos, 
crescerem também as forças produtivas e jorrarem em caudais os mananciais da 
riqueza coletiva, só então será possível ultrapassar-se totalmente o estreito 
horizonte do direito burguês e a sociedade poderá inscrever em suas bandeiras: De 
cada qual, segundo sua capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades 
(MARX, 2000, p. 25). 

Destarte, a superação dialética da alienação passa por uma revolução social 

mais ampla, um processo sócio-histórico constituido por uma sucessão de conquistas 

sociais, onde cada avanço transcende e supera cada vez mais a alienção culminando numa 

sociedade nova caracterizada por um novo ordenamento onde o trabalho enfim realiza o ser 

social (MÉSZÁROS, 1981). Ao se alcançar uma sociedade onde o princípio „de cada qual, 

segundo sua capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades‟ seja aplicado, o 

trabalho já não será mais alienado e cada trabalhador contribuirá com o máximo de suas 

habilidades e consumirá apenas o correspondente as suas necessidades.  

A economia solidária, segundo seus defensores, já manifestaria, nos dias de 

hoje, o  princípio que para Marx seria a base do comunismo. A cooperativa econômico-

solidária “[...] é gerida pelos trabalhadores, [suas] relações de trabalho são democráticas, 

ela traduz na prática o lema: "de cada um segundo suas possibilidades, a cada um segundo 

suas necessidades" (SINGER, 1998, p. 57, grifos nossos). Por isso a economia solidária 

possuiria um grande potencial emancipatório para os que advogam o projeto. Coadunam 

com essa opinião outros autores que apontam as diferenças do trabalho em empresas 

capitalistas em relação ao trabalho em EES, pois  

[...] las relaciones sociales de producción desarrolladas en los emprendimientos 
económicos solidarios son distintas de las formas asalariadas. Aunque las formas 

jurídicas y los grados de innovación de contenido de las relaciones también sean 
cambiantes y pasibles de reversión, las prácticas de autogestión y cooperación dan 
a esos emprendimientos una naturaleza singular, pues cambian el principio y la 
finalidad de la extracción del trabajo excedente [...]. […] es innegable la ruptura 
que establecen con las condiciones de la producción capitalista, demostrada 

                                                
7
 “Marx concebe a verdadeira emancipação do homem, – no comunismo – como um processo de 

desalienação. Sua emancipação definitiva coincidirá, portanto, coma superação definitiva da 
alienação” (VÁZQUEZ, 2007, p. 52). 
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por la adopción de los principios básicos de gestión democrática y por la amplia 
predominancia del trabajo ejercido por los mismos socios del emprendimiento 
(GAIGER, 2007, p. 89-90, grifos nossos).

8
 

As postulações de Singer, Gaiger, entre outros, a respeito da economia solidária 

constituem-se em verdadeiros argumentos ad nauseam que, pela repetição e cansaço, 

buscam convencer o interlocutor. Novamente a cooperação e a autogestão são os princípios 

que permitem transformar as relações de produção capitalistas.  

Neste sentido, a tão almejada emancipação social passaria pela prática do 

cooperativismo associado à autogestão. É fundamental lembrar que a autogestão foi forjada 

nas lutas operárias do século XIX nas associações operárias que já praticavam-na apesar 

dela ainda não ter essa denominação. Seu fortalecimento deu-se na década de 50 passada, 

quando a República Socialista Federativa da Iuguslávia (hoje Sérvia e outras repúblicas 

independentes), sob o regime do Marechal Josip Broz Tito (1892-1980), rompeu com o 

padrão de organização da economia socialista soviético e passou a utilizar um novo modelo 

denominado autogestão. Deixando o planejamento central da economia a Iugoslávia 

praticou embrionariamente o que hoje convencionou-se chamar de „socialismo de mercado‟.  

O modelo iugoslavo, pela valorização da liberdade e da autonomia dos 

conselhos de fábrica, inspirou o movimento operário europeu na década de 60, 

principalmente a fração que identificara as atrocidades do regime stalinista na URSS. Dentre 

os defensores da autogestão nesse período destacamos o pensador grego-galês Cornelius 

Castoriádis. Todavia tal modelo não era unanimidade e recebeu duras críticas como as de 

Che Guevara, então Ministro da Indústria cubano (PERÍCAS, 2004). 9 

                                                
8
 “[...] as relações sociais de produção desenvolvidas nos empreendimentos econômicos solidários 

são distintas das formas assalariadas. Ainda que as formas jurídicas e os graus de inovação de 
conteúdo das relações também sejam modificados e passíveis de reversão, as práticas de 
autogestão e cooperação dão a esses empreendimentos uma natureza singular, pois mudam o 
princípio e a finalidade da extração de trabalho excedente [...]” (GAIGER, 2007, p. 89, tradução 
nossja) “[...] é inegável a ruptura que estabelecem com as condições de produção capitalistas, 
demonstrada pela adoção dos princípios básicos da gestão democrática e pela ampla predominância 
do trabalho exercido pelos mesmos sócios do empreendimento” (GAIGER, 2007, p. 90, tradução 
nossa. 
9
 “Todas as coletividades da Iugoslávia, sejam camponesas ou operário-industriais, guiam-se pelo 

princípio do que eles chamam de autogestão. Dentro de um plano geral, bem definido quando a seus 
alcances, mas não quando a seu desenvolvimento particular, as empresas lutam entre si dentro do 
mercado nacional como uma entidade privada capitalista. Poder-se-ia dizer, de maneira geral, 
caricaturando bastante, que a característica da sociedade iugoslava é o capitalismo industrial 
com uma distribuição socialista dos lucros. Ou seja, tomando cada empresa não como um grupo 
de trabalhadores, mas sim como uma unidade, essa empresa funcionaria aproximadamente dentro 
de um sistema capitalista, obedecendo às leis de oferta e procura e entabulando uma luta violenta 
pelos preços e a qualidade com seus similares; realizando o que na economia se chama de livre 
concorrência... (GUEVARA apud PERICÁS, 2004, p. 111). E ainda “[...] na Iugoslávia funciona a lei 
do valor, na Iugoslávia fecham-se fábricas porque não rendem; na Iugoslávia existem delegações 
suíças e holandesas que recrutam mão-de-obra desocupada e levam-na para seus próprios países 
para trabalhar nas condições que impõe um país imperialista à mão-de-obra estrangeira, considerada 
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O aggiornamento que o conceito de autogestão sofreu na contemporaneidade 

atribuiu-lhe a função de ser um „meio para uma sociedade emancipada‟.10 Para Novaes e 

Sardá (2012, p. 155), a autogestão “[...]  significa o desenvolvimento de relações sociais 

novas, coletivistas, igualitárias e fundadas em práticas de democracia direta nos espaços da 

produção e da sociedade em geral” (NOVAES; SARDÁ, 2012, p. 155).  

O desenvolvimento de formas associativas em larga escala, ao estender as relações 
coletivas e igualitárias nos espaços cada vez mais ampliados, rompe com o 
isolamento e a fragmentação de classe, abole a hierarquia e a disciplina que fundam 
as relações de exploração e dominação. Esse caráter pedagógico profundo da auto-
organização nos coloca diante do problema da auto-emancipação (NOVAES; 
SARDÁ, 2012, p. 174). 

Na mesma perspectiva, novamente Gaiger (2007, p. 91, grifos nossos), mesmo 

que admitindo insuficiências, defende os potenciais emancipatórios da economia solidária a 

partir da prática da autogestão: 

[...] La autogestión y la cooperación son acompañadas por una reconciliación 
entre el trabajador y las fuerzas productivas que emplea. Dado que no es ya un 
elemento descartable y como yá no está separado del producto de su trabajo, 

ahora bajo su dominio, el trabajador recupera las condiciones necesarias, aunque 
sean insuficientes, para una experiencia de vida laboral menos fragmentada; 
asciende a un nuevo nivel de satisfacción, atendiendo a aspiraciones no sólo 
materiales o monetarias.
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As ideias por trás do discurso desses autores circulam sempre em torno de dois 

elementos de significação recorrentes: a autogestão e a cooperação. Para eles esse 

binômio quando executado permite a transformação das relações de produção capitalistas e 

a desalienação do trabalho. Nos EES existe, em tese, a unidade entre a posse dos meios de 

produção e a execução da produção. Como a propriedade é coletiva e não privada e as 

decisões tomadas sempre em conjunto e nunca individualmente, essas relações, segundo a 

defesa da economia solidária, fazem com que os trabalhadores passem por uma mudança 

cognitiva relacionada a eficiência produtiva, que passa a ser buscada por propiciar na 

prática uma experiência efetiva de dignidade e equidade (GAIGER, 2007).  

                                                                                                                                                   
como o último degrau da sociedade. Assim, os companheiros iugoslavos vão trabalhar como 
operários ou camponeses em países onde a mão-de-obra é escassa, expostos a encontrar-se em 
qualquer momento desocupados, na rua, como um porto-riquenho nos Estados Unidos” (GUEVARA 
apud PERICÁS, 2004, p. 111). 
10

  No regime de autogestão “[...] trabalho e capital são fundidos porque todos os que trabalham são 
proprietários da empresa e não há proprietários que não trabalhem na empresa. E a propriedade da 
empresa é dividida por igual entre todos os trabalhadores, para que todos tenham o mesmo poder de 
decisão sobre ela” (SINGER, 2002a, p. 83). 
11

 “A autogestão e a cooperação são acompanhadas por uma reconciliação entre o trabalhador e as 
forças produtivas que emprega. Dado que já não é um elemento descartável e como já não está 
separado do produto do seu trabalho, agora sob seu domínio, o trabalhador recupera as condições 
necessárias, ainda que sejam insuficientes, para uma experiência de vida laboral menos 
fragmentada; ascende a um novo nível de satisfação, atendendo a aspirações não só materiais ou 
monetárias” (GAIGER, 2007, p. 91, tradução nossa). 



 
 

10 
 

                  

Essa tese também pressupõe a extinção da exploração e, em alguns casos, a 

existência de algum nível de auto-exploração que é considerada melhor que a exploração 

capitalista. 

Se as condições de trabalho na fábrica capitalista eram duras, elas sempre seriam 
menos duras nas cooperativas por duas razões fundamentais: na fábrica capitalista 
os empregados tem de produzir lucros proporcionais ao capital investido, obrigação 
que os cooperados não têm, o que lhes permite se auto-explorar menos; além 

disso, os cooperados tem a liberdade de escolher quando e como trabalhar para 
tornar sua empresa competitiva, ao passo que os trabalhadores assalariados têm de 
obedecer a determinações da direção (SINGER, 2000, p. 17, grifos nossos). 

No regime do capital, parte da jornada de trabalho não é paga e é apropriada 

pelo capitalista na forma de mais-valia, portanto, segundo esses autores quando se extingue 

a figura do patrão e os trabalhadores passam a ser os donos dos meios de produção e ao 

mesmo tempo controladores do processo produtivo, cessa a produção de mais-valia e sua 

apropriação. Não há lucro e sim um excedente que é repartido entre os sócios ou é 

destinado a fundos que servirão ao atendimento de necessidades dos sócios. Além disso, 

seguindo essa lógica, a força de trabalho deixa de entrar no processo de produção como 

uma mera mercadoria para produzir mercadorias e dinamizar o processo de acumulação do 

capital. O trabalho deixaria de ser uma atividade fragmentada e os trabalhadores teriam uma 

compreensão de todas as etapas do processo produtivo. 

Ocorre que os autores dessa perspectiva esquecem-se que, no capitalismo, há 

um mecanismo de transferência de valor (MARX, 1988; CARCANHOLO; SABADINI, 2012). 

Mesmo que admitíssemos que isoladamente esses EES conseguissem eliminar a produção 

de mais-valia, tal fato pertenceria apenas a esfera da aparência, pois quando esses EES 

vendem suas mercadorias no mercado capitalista convencional, configura-se que eles 

produziram mercadorias, e portanto que os preços terão que ajustar-se ao lucro médio. 

Deve-se observar que o simples fato de mudar a relação de assalariamento por outra forma 

de relação de trabalho não elimina a alienação. Mesmo que o fim desses EES não seja a 

acumulação capitalista podemos dizer que na perspectiva da aparênia não há extração de 

mais-valor pois o excedente é distribuido entre os integrantes da organização solidária. 

Porém, quando se analisa na perspectiva da totalidade e na forma de inserção desses EES 

no mercado capitalista, ou seja, ao buscarmos a essência das relações obscurecidas pela 

aparência, verificaremos que há uma apropriação de parte do valor gerado nesses EES por 

parte dos capitalistas. Esse mecanismo, que não analisaremos pormenorizadamente dada 

sua complexidade, é um elemento fundamental para se compreender a inserção 

subordinada das cooperativas no sistema capitalista.  
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A cooperação e a autogestão, portanto, não são suficientes para promover a 

emancipação do trabalho uma vez que os EES existem apenas de forma isolada e 

subordinada no interior do sistema capitalista. O discurso da eliminação da exploração e da 

emancipação é simplesmente uma ilusão que não se sustenta quando se efetua o teste da 

realidade social e histórica. Tal discurso resulta de uma observação da aparência que não 

alcança a essência.   

 

 

 

3 – CONCLUSÃO 

 

Com a exacerbação das expressões da questão social, decorrentes dos processos 

em curso a partir dos anos 70 do século passado, de reversão da tendência decrescente da 

taxa de lucro via política neoliberais e autonomização relativa da esfera financeira, muitos 

trabalhadores, expulsos do mercado de trabalho formal, foram empurrados para o setor 

informal. Muitos destes trabalhadores forjaram sua reprodução material através do 

cooperativismo autogestionário típico do movimento de “economia solidária”. 

Apresentado por seus ideólogos como caminho emancipatório de superação do 

capitalismo, a “economia solidária” não resiste ao teste da realidade social e histórica. Sua 

marca é a organização de trabalhadores em segmentos de „estrita sobrevivência‟ onde os 

trabalhadores cooperados, ou sócios, não possuem os direitos trabalhistas garantidos pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas, auferem remuneração em geral insuficiente para um 

vida digna e fragilizam a luta contra a ordem do capital por estarem imersos numa névoa 

idealista.  

Como buscamos demonstrar, a simples mudança de empresa privada capitalista 

para cooperativa autogestionária, não provoca profundas alterações na exploração do 

trabalho, pois os próprios mecanismos de mercado atuam na absorção do valor gerado pelo 

trabalho autogerido. Como estão imersas no mercado capitalista e, invariavelmente, 

competem com empresas capitalistas as cooperativas acabam transferindo valor para 

empresas capitalista mais intensivas em capital constante (com maior composição orgânica 

do capital). Além disso, pelo exposto o fato de estar reproduzindo-se materialmente através 

do trabalho executado em uma cooperativa autofestionária não é expressão de 

desalienação do trabalho. Nos termos de Marx, a superação da alienação e, por 

conseguinte, a emancipação social exigem uma transformação muito mais profunda que dê 

conta da própria supressão da lógica de acumulação e reprodução do capital. 
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Se na aparência a práticas baseadas na solidariedade e democracia no interior do 

EES podem representar o fim da submissão do trabalho ao capital, na essência fenomênica 

não há mudança de status. É uma ilusão o caráter emancipatória da “economia solidária”.  
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