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RESUMO  
 
O mundo do trabalho foi adquirindo diversas configurações no 
capitalismo a fim de permitir a valorização constante do capital. 
Assim, a partir da necessidade de aumento das taxas de lucro 
do capital, são colocadas em prática teses neoliberais de forma 
a permitir um aumento das formas de exploração do trabalho. 
Contudo, essa realidade por vezes é mascarada por discursos 
que remetem à autonomia e não precarização do trabalhador, 
como é o caso das cooperativas de trabalho. Assim, este artigo 
objetiva, a partir da análise das cooperativas, discutir a relação 
essência e aparência no mundo do trabalho contemporâneo.  
 
Palavras-chave: Neoliberalismo. Exploração do Trabalho. 
Cooperativas do Nordeste Brasileiro.  
 
 
ABSTRACT 
 
The world of work was acquiring various settings in capitalism in 
order to allow the recovery of constant capital. Thus, from the 
need to increase the rates of return on capital, are placed in 
practice neoliberal thesis in order to allow an increase of the 
forms of exploitation of work. However, this reality is often 
masked by speeches that refer to autonomy and not 
impoverishment of worker, as is the case of work cooperatives. 
Thus, this article aims, from the analysis of cooperatives, 
discuss the relationship essence and appearance in the world 
of contemporary work.  
 
Keywords: Neoliberalism. Exploitation of Work. Cooperatives 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho foi adquirindo diferentes sentidos, ao longo da história, conforme a 

complexidade de organização da sociedade. No capitalismo, que tem como base a 

propriedade privada, o trabalho adquire o sentido de meio para a acumulação de capital. 

Assim, de maneira a dar resposta às suas necessidades constantes de lucro, o capital utiliza 

as mais variadas formas de exploração do trabalho, mostrando habilidade em se adaptar às 

crises econômicas sem colocar em risco o seu pressuposto essencial. Isso pode ser 

evidenciado na transição do modelo de organização taylorista/fordista para o toyotista.  

Este artigo objetiva analisar as configurações do mundo do trabalho na 

contemporaneidade, baseando-se nas condições aos quais são submetidos os 

trabalhadores que atuam no que a legislação do nosso país denomina cooperativas de 

trabalho, mais especificamente naquelas situadas no nordeste brasileiro. Parte-se do 

pressuposto que a temática das cooperativas é bastante elucidativa para os estudiosos que 

buscam compreender as reais condições de trabalho impostas pelo capitalismo na 

atualidade, visto que essas são apontadas por alguns teóricos como uma forma de 

organização da produção que permite enfrentar parte dos problemas vivenciados pelos 

trabalhadores, permitindo a sua autonomia e liberdade.  

As cooperativas são amparadas em um discurso e uma legislação que sinalizam 

princípios como adesão voluntária e livre, autonomia, independência, gestão democrática e 

não precarização do trabalho. Todavia, o que se percebe é que, ao longo da história e em 

sua grande maioria, são espaços marcados pela precarização e desproteção trabalhista. 

Ainda assim, alguns estudiosos apontam as cooperativas como responsáveis pela redução 

do desemprego, bem como por desenvolver nos seus cooperados valores de coletividade.  

No nordeste brasileiro, verificou-se grande ampliação dessas cooperativas nos 

anos 90. Esse movimento foi impulsionado por uma legislação favorável, bem como por um 

conjunto de facilidades oferecidas pelos governos dos estados dessa região, ambos 

articulados aos interesses de empresas internacionais e das regiões sul-sudeste. Assim, já 

nesse período, verificou-se uma negação a muitos dos preceitos estabelecidos pelas 

cooperativas, objetivando garantir uma acumulação cada vez maior por parte do capital.  

Nesse sentido, o presente artigo será conduzido na perspectiva de compreender 

quais as implicações das cooperativas no mundo do trabalho contemporâneo, no que se 

refere aos direitos e às condições de trabalho dos seus cooperados. Pretende-se, dessa 

forma, questionar os limites e as possibilidades do tipo de organização das cooperativas no 



 
 

 

                  

neoliberalismo, dialogando com os dados e discursos apontados por outros trabalhos que 

tenham se debruçado nessa temática.  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

O trabalho, no sentido de produtor de valores de uso, independe da forma de 

sociedade e se refere à interação do ser humano com a natureza, transforma-a por meio do 

emprego da sua força de trabalho de forma a dar utilidade àquilo que nela encontra, a fim de 

obter os recursos necessários para a reprodução da sua vida (MARX, 1983). Antunes (2006) 

assegura ser o trabalho responsável pela produção e reprodução da vida dos seres 

humanos, diferindo-os das outras formas de vida por torná-los seres sociais, visto que, 

embora também trabalhem, os animais o fazem apenas para suprir as suas necessidades 

imediatas. Ao contrário, o homem é capaz de antever aquilo que precisa e, assim, planejar o 

trabalho conforme os seus objetivos imediatos ou duradouros. Assim, o trabalho sob a ótica 

marxista, isto é, aquele no qual o ser humano exerce sua função sócio-histórica no mundo, é 

o atributo que mais aproxima o homem da sua natureza humana.  

Porém, esse sentido essencial de trabalho foi historicamente modificado, devido 

ao surgimento da propriedade privada, da qual decorreu a divisão da sociedade em classes 

e, consequentemente, uma nova divisão social do trabalho. No modo de produção 

capitalista, o trabalho se converte em autovalorização do capital. Depreendendo-se, de tal 

modo, o conceito de mais valia, que se refere ao excedente quantitativo produzido pela força 

de trabalho quando comparado ao custo referente à sua reprodução (MARX, 2004). Assim, 

o trabalho encontra-se organizado e configurado de maneira a dar resposta às 

necessidades constantes de lucro por parte do capital, o qual mostrou habilidade em se 

adaptar às crises econômicas pelas quais passou, sem colocar em risco o seu pressuposto 

essencial, o da acumulação. Isso pode ser evidenciado na transição ocorrida do modelo de 

organização taylorista/fordista para o toyotista, devido à crise do capitalismo que se agudiza 

no final de 1970.  

O toyotismo traz consigo o objetivo de romper com a visão degradante de 

trabalho, que acabou por ser demarcada pelo modelo fordista, amparando-se em um 

discurso de trabalhador multifuncional, possuidor de uma maior liberdade em participar e 

interferir no processo produtivo, além de prometer uma maior qualidade no e do trabalho. 

Entretanto, o modelo toyotista, de forma deliberada, oculta a precarização, exploração e 

intensificação do trabalho.  

Sob a lógica do toyotismo, estabelece-se um processo de reestruturação 

produtiva do capital, que Harvey (1995) denomina modelo de acumulação flexível, o qual se 



 
 

 

                  

refere à inovação comercial, tecnológica e organizacional que se reflete em novos 

mercados, setores de produção e modos de provimento de serviços, além do 

desenvolvimento de setores e regiões até então pouco evidentes (HARVEY, 1995). Esse 

modelo possui sustentáculo nas teses neoliberais de que é necessária uma autorregulação 

da economia, sem tanta interferência do Estado, e uma diminuição no provimento social por 

parte desse.  

A proposta neoliberal se sustenta na justificativa de que a queda dos lucros do 

capital decorria do avanço de direitos por parte dos trabalhadores bem como o excesso de 

gastos sociais por parte do Estado, em grande parte atribuído à sua má administração. 

Dessa forma, enquanto resposta à crise do capitalismo, o modelo de acumulação flexível 

visou reestruturar a produção para promover uma retomada das taxas de lucro aos níveis 

obtidos no período anterior. Assim, como esse modelo se baseia na elevação constante do 

capital, traz inerente a exploração do homem e uma maior valorização da tecnologia em 

detrimento do seu próprio produtor, o trabalhador.   

No final dos anos 80, as teses neoliberais ganharam força no Brasil e passaram 

a ser colocadas no plano de ação, em resposta, principalmente, à estagnação econômica e 

às conquistas alcançadas pela classe trabalhadora nessa década. Assim, é no governo 

Collor que a proposta de Estado mínimo passa a ser operada, restringindo o poder de 

interferência do Estado em relação ao mercado, de forma a permitir que a estratégia de 

reestruturação produtiva do capitalismo fosse colocada em prática, ampliando as formas de 

exploração da força de trabalho e, por conseguinte, garantindo a acumulação de capital. 

Alves (2000) utiliza a expressão “novo (e precário) mundo do trabalho” para abordar a 

reestruturação produtiva decorrente da implantação do neoliberalismo no Brasil, a partir dos 

anos 90.  

As novas ofensivas do capital sobre o processo de produção, na forma de 

flexibilização das relações trabalhistas, com perda e diminuição de direitos por parte da 

classe trabalhadora, culminaram no aprofundamento das condições precárias de trabalho e, 

consequentemente, em um aumento da exploração, situação que pode ser evidenciada, por 

exemplo, nas cooperativas de trabalho.  

Em nosso país, apesar das cooperativas terem sido criadas em 1907, por meio 

do Decreto nº 1.637, somente em 1932 há um surto de cooperativismo, por meio do Decreto 

nº 22.239, do Governo de Getúlio Vargas, o qual revoga o conteúdo do anterior referente às 

cooperativas. O estímulo à criação dessas se deu devido à crise econômica de 1929, ou 

grande depressão. Já em 1971, por meio da Lei nº 5.764, define-se a Política Nacional de 

Cooperativismo e se institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. Em 1988, a 



 
 

 

                  

Constituição Federal já dispõe sobre as cooperativas numa perspectiva de apoio e estímulo 

do Estado à sua criação, bem como vetando a interferência desse em seu funcionamento.  

Na década de 90 percebe-se outro surto do cooperativismo brasileiro, estando 

esse fato relacionado à promulgação da Lei nº 8949 de 1994, a qual acrescenta parágrafo 

único ao art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para ressaltar - visto que isso 

já havia sido elucidado na Lei nº 5.764/1971 - a inexistência de vínculo empregatício entre 

as cooperativas e seus associados ou entre esses e os tomadores de serviço daquela, 

qualquer que seja o seu ramo de atividade. Alguns autores, a exemplo de Pagotto (2010), 

apontam o acréscimo desse parágrafo à CLT enquanto responsável pelo surgimento de um 

falso cooperativismo, cooperfraudes, caracterizada por um processo de terceirização que 

alia condições precárias de trabalho à desproteção no que tange aos direitos trabalhistas. 

Sendo, dessa forma, uma “estratégia do empresariado em burlar os encargos que fazem 

parte dos direitos trabalhistas” (PAGOTTO, 2010).  

Atualmente, a organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho são 

regulados pela Lei nº 12.690/2012, a qual ainda institui o Programa Nacional de Fomento às 

Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP), apontando o seu objetivo como sendo o de 

fomentar o desenvolvimento e a melhoria do desempenho econômico e social das 

cooperativas. Essa lei conceitua uma cooperativa de trabalho como sendo “a sociedade 

constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou 

profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor 

qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho” (BRASIL, 

2012). A lei faz ainda a distinção entre cooperativas de produção - quando as cooperativas 

detêm, a qualquer título, os meios de produção - e as de serviço, referentes àquelas em que 

são prestados serviços a terceiros sem que haja os pressupostos das relações de emprego.  

Aqui cabe apontar o papel do Estado, enquanto garantidor dos interesses das 

classes dominantes, visto que as cooperativas são incorporadas enquanto política de 

governo desde 1971. Fato esse que se tornou cada vez mais proeminente ao longo dos 

anos, já que o Estado contribuiu com a expansão das cooperativas por meio da oferta de 

variados incentivos, tanto em nível técnico quanto financeiro, para além das já citadas 

facilidades garantidas pela legislação. A finalidade do Estado tem sido, em nome do 

desenvolvimento do capitalismo, permitir a terceirização dos postos de trabalho com o 

incremento da flexibilização e precarização do trabalho.  

Netto (2005) afirma que a funcionalidade essencial da política social do Estado 

no capitalismo monopolista é a preservação e o controle da força de trabalho, assegurando 

as condições necessárias para a manutenção da ordem social vigente e oferecendo suporte 

a uma visão de Estado mediador de interesses conflitantes. Assim, as políticas sociais 



 
 

 

                  

permitem a reprodução das relações de exploração e subordinação de uma classe sobre a 

outra, garantindo a reprodução também das desigualdades sociais.  

Piccinini (2004) afirma que nos anos 90, os governos dos estados do nordeste, 

em especial do Ceará, Rio Grande do Norte e da Paraíba, passou a oferecer incentivos 

fiscais, aliado a baixo custo da força de trabalho, a fim de atrair empresas de confecções, 

calçados e têxteis do sul e do sudeste, por meio das cooperativas de trabalho. O que se 

refletiu, conforme objetivado, num aumento significativo de cooperativas nessa região, 

registrado a partir desse período.  

Pagotto (2010), em seu estudo, apesar de elucidar as condições precárias 

vivenciadas nas cooperativas, especificamente aquelas de Economia Solidária, ressalta que, 

muitas vezes, os postos de trabalho ofertados por essas são a única possibilidade de 

inserção ao trabalho de uma parcela de trabalhadores desempregados. A autora afirma, 

portanto, que ao mesmo tempo em que mistifica uma libertação do trabalhador, esse tipo de 

iniciativa pode desenvolver nesses trabalhadores valores de coletividade. A partir dessa 

afirmação, percebe-se a necessidade de entender mais aprofundadamente esse processo e 

de que forma isso reflete na consciência e organização da classe trabalhadora.  

Nessa conjuntura, o que se percebe é que apesar de ser teoricamente fundada 

em princípios como adesão voluntária e livre, autonomia, independência, gestão 

democrática e não precarização do trabalho, o que se evidencia nas cooperativas muitas 

vezes é uma realidade bastante diferenciada. Primeiramente, percebe-se que as 

cooperativas se concentram principalmente em lugares em que há um grande contingente 

de desempregados. Assim, a ocupação dos postos de trabalho fornecidos por essas 

cooperativas não se caracteriza enquanto uma escolha por parte dos trabalhadores, mas 

sim, uma alternativa para evitar a condição de desemprego.  

Na atualidade, o desemprego deixa à margem da sociedade milhares de 

trabalhadores. Ora os submete ao trabalho informal e as suas incertezas, ora lhes tira 

qualquer possibilidade de garantir a sua subsistência, não lhes restando nada mais, a não 

ser passar fome. Dito isso, muitas vezes a única alternativa dos trabalhadores é se 

submeter a péssimos salários. Isso aliado a cortes e reajustes salariais e a vínculos 

precários ou inexistentes, vem reduzindo cada vez mais o valor da força de trabalho. 

Ademais disso, no caso da região nordeste, o elevado grau de desemprego 

também foi um fator considerado atrativo para a expansão das cooperativas, desde os anos 

90, visto que possibilitava argumentar com os trabalhadores sobre o incentivo ao 

desenvolvimento da região com a abertura de novos postos de trabalho em setores 

anteriormente ausentes, retirando-os da condição de miserabilidade decorrente do 



 
 

 

                  

desemprego. Sendo esse argumento utilizado para justificar as mais diversas formas de 

precariedade dos postos de trabalho e a inexistência de vínculos.  

Marx (2004) já elucidava que como é de interesse do sistema capitalista que a 

mais valia sempre aumente, o trabalhador recebe um salário suficiente apenas para permitir 

a sua subsistência e da sua família, ou seja, o valor mínimo para que a classe trabalhadora 

continue a exercer trabalho e a existir. Marx e Engels (1999) ressaltam ainda que, como 

qualquer mercadoria, o trabalhador está sujeito à oscilação do mercado, ao interesse do 

capital. Partindo-se desse pressuposto, como cada força de trabalho exige quantidade 

diferente de atividade, não há possibilidade de igualdade salarial. Marx afirma, 

analogamente, que pedir por retribuição igual ou equitativa no sistema assalariado equivale 

a solicitar por liberdade no sistema escravista (ANTUNES et al., 2004).  

No caso das cooperativas de trabalho na região nordeste, a redução do preço da 

força de trabalho esteve inerente desde a década de 90, visto que aliada às isenções fiscais 

e outras concessões por parte dos governos dos estados dessa região, houve grande 

atrativo para que empresas que anteriormente não se instalavam nessa região, vissem 

benefícios em fazê-lo, a partir do momento em que poderiam diminuir significativamente os 

custos com a produção, garantindo assim, maior lucro.  

É necessário enfatizar que a análise da reprodução da força de trabalho nem de 

longe deve se restringir a um exame salarial, visto que essa apresenta uma intrínseca 

relação com o processo de acumulação de capital por meio da exploração da força de 

trabalho de uma classe sobre a outra e a divisão social do trabalho. Gorz (1996) lembra que, 

por meio da divisão social do trabalho instituída na sociedade burguesa, o capital detém 

tanto a propriedade intelectual quanto manual do trabalho, impossibilitando que a classe 

trabalhadora tome posse do processo de produtivo.  

É importante ressaltar que a divisão social do trabalho pode ser percebida desde 

os primórdios do convívio humano em sociedade. Porém, primitivamente, realizava-se 

apenas para atender as necessidades de vida humana. Diferentemente, no capitalismo, o 

que se desenvolve é uma divisão sociotécnica do trabalho enquanto exigência fundamental 

da sociedade industrial. Essa divisão produz intencionalmente algumas consequências 

importantes, dentre as quais: a redução do preço da força de trabalho; a fragmentação da 

classe trabalhadora, à medida que cria uma dicotomia entre trabalho manual e intelectual; e 

maior dificuldade de organização e reivindicação da classe, a partir do momento em que 

possui maior controle sobre os trabalhadores.  

No que se refere às cooperativas, esse aspecto aparenta ser minimizado por 

uma perspectiva de gestão democrática, com maior participação dos trabalhadores com 

relação às decisões de sua organização e funcionamento. No entanto, o estudo de Lima 



 
 

 

                  

(2005) aponta para uma manutenção das relações de hierarquia entre os trabalhadores 

supervisores e os cooperados. No caso do nordeste, essas relações evidenciam ainda uma 

dicotomia entre regiões, visto que os postos de supervisão, geralmente são ocupados por 

trabalhadores das regiões sul-sudeste.    

A jornada e o ritmo de trabalho e as condições de insalubridade são outros 

fatores que também apresentam uma realidade desfavorável ao trabalhador. A redução do 

tempo na execução do trabalho, devido ao uso das novas tecnologias, vem acompanhada 

de um trabalho mais intensificado, sem intervalos, sendo também habitual a elevação da 

carga-horária. A carga horária e o ritmo de trabalho demonstram causar uma relação 

extrema entre o trabalho e o trabalhador, o qual se sente escravizado por esse, ao mesmo 

tempo em que dele depende. Lima (2005, p. 95), em seu estudo sobre as cooperativas de 

trabalho do nordeste brasileiro afirma o seguinte:  

 

Apesar das inovações tecnológicas, normalmente restritas a grandes unidades 
produtivas, a costura propriamente dita constitui-se em um “gargalo” de produção, 
exigindo a utilização de grandes contingentes de força de trabalho em razão da 
multiplicidade de tarefas requisitadas conforme a peça realizada. Com isso, as 
grandes unidades fabris trabalham com produtos estandardizados, ficando as peças 
mais diversificadas e que exigem maior detalhamento com pequenas e médias 
unidades fabris, ou com uma infinidade de ateliês domiciliares, que possibilitam a 
flexibilidade produtiva exigida pelo mercado e pelas variações da moda. Essas 
unidades menores podem ou não trabalhar de forma terceirizada e, no seu conjunto, 
respondem pelo maior contingente de trabalhadores empregados. A relação 
imediata máquina de costura-operador ainda é predominante no processo produtivo, 
o que torna o trabalho intensivo uma característica do setor, apesar do avanço das 
inovações tecnológicas. 

 

É importante ressaltar sobre esse aspecto que a partir da maquinofatura surge a 

necessidade da gestão do trabalho numa perspectiva de capturar a subjetividade humana, 

sendo essa a mudança básica ocorrida com o advento do toyotismo, quando comparado ao 

modelo de organização fordista. No entanto, não existe uma relação determinista entre a 

maquinofatura e a gestão instituída pelo modelo toyotista, conforme explicita Alves (1999):  

 

"[...] Não é a forma técnica da produção do capital, constituída pelas novas 
máquinas informacionais em rede, que nos faz adoecer, mas sim, as relações 
sociais de poder do capital como movimento de autovalorização do valor, relações 
sociais estranhadas que se materializam na organização do trabalho [...] Numa 
sociedade humana emancipada, de produtores auto-organizados, onde os sujeitos 
humanos se re-apropriam das condições objetivas e subjetivas da produção social 
(condições de trabalho e gestão), a base técnica das novas máquinas informacionais 
contribuiria para o desenvolvimento de novas virtualidades humanas, explicitando 
um novo modo de organização do trabalho e um novo modo de vida. Deste modo, a 
maquinofatura contribuiria efetivamente não para a alienação humana, mas para a 
explicitação da nova humanidade plenamente desenvolvida, tendo em vista a 
afirmação da rede como base material pressuposta do em si da genericidade 
humana (ALVES, 2014, p. 15-16)”. 

 



 
 

 

                  

Acerca dessas questões referentes à jornada de trabalho, que culminam com 

uma vida restrita basicamente a esse, Antunes (1999) suscita que isso faz com que a vida 

seja penosa e alienante, ocasionando aprisionamento unilateral dos seres humanos. Além 

disso, a exploração do trabalho apresenta como faceta intencional um obscurecimento cada 

vez maior da consciência de classe e um enfraquecimento da auto-organização dos 

trabalhadores, a partir do momento em que divide a classe e coloca os trabalhadores uns 

contra os outros.  

Pagotto (2010) aponta que, no caso das cooperativas, a organização dos 

trabalhadores é prejudicada ainda devido à forma como a produção se estabelece, havendo 

um controle exacerbado do tempo de trabalhado de forma a ampliar a produtividade de cada 

trabalhador. Elucida ainda que isso gera grande concorrência por parte dos trabalhadores, 

que passam inclusive a controlar o tempo de trabalho dos demais cooperados, o que 

evidencia uma ausência de solidariedade e consciência de classe. Isso se reflete em outro 

dado apontado por esse estudo que é o afastamento com relação às entidades 

organizativas das cooperativas.  

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 

A exploração do trabalho estabelecida pelo capital desvirtua o sentido essencial 

do trabalho enquanto meio de suprir as necessidades humanas, convertendo-o em um 

martírio por meio do qual os indivíduos, além terem uma vida degradante por não 

conseguirem garantir a sua subsistência de forma apropriada, passam a encará-lo como 

parte fragmentada de sua existência, ainda que o trabalho seja condição da existência 

humana em qualquer forma de organização da sociedade.  

No que se refere às cooperativas, por apresentarem princípios como proveito 

comum, autogestão e autonomia, tendem a teoricamente apontar para uma condição de 

igualdade entre os trabalhadores. Porém, na realidade, apresentam aspectos como aumento 

do ritmo e da jornada de trabalho, baixos salários e ausência de direitos trabalhistas, a 

começar pela inexistência de vínculo. Assim, tais aspectos sinalizam para o aumento da 

exploração da força de trabalho nessas cooperativas. Ou seja, “na aparência, a troca da 

mercadoria força de trabalho por dinheiro, ou pelo salário, aparece como troca de 

equivalentes, quando, em sua essência, essa troca é o fundamento da exploração do 

trabalho pelo capital” (CARCANHOLO, 2011). 
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