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RESUMO 
 
O presente trabalho visa apresentar as diversas configurações 
que o trabalho se apresenta no modo de produção capitalista e 
confrontar com a conceituação da Economia Solidária. Para tal 
aborda-se a relação homem-trabalho numa perspectiva 
marxista, dando ênfase a formação do ser social através da 
labuta. Logo após são ponderadas as transformações do 
trabalho, passando pelos séculos XVII e XVIII onde o 
pensamento liberal dava ênfase à liberdade de trabalho. 
Analisa-se o trabalhador de fábrica do século XIX e logo após 
ressalta-se o trabalho imaterial e o fator Economia Solidária 
como forma de resistência. 

 
Palavras-chave: Produção. Exploração. Trabalho immaterial. 
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ABSTRACT 
 
This paper presents the various settings that work is presented 
in the capitalist mode of production and confront the concept of 
Solidarity Economy. Approaches the man-labor relation in a 
Marxist perspective, emphasizing the development of social 
beings through the toil. After the change in work are 
considered, through the seventeenth and eighteenth centuries 
where liberal thought emphasized the freedom of work. 
Analyzes the nineteenth century factory worker and soon after it 
emphasizes the immaterial labor and the Solidarity Economy 
factor as a form of resistance. 
 
Keywords: Produce; Exploration. Immaterial labor. Solidarity 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesse texto procura-se abordar as diferentes configurações do trabalho, examinando 

desde as formas de relação que o homem estabelece com a natureza e com os outros, 

nesse sentido, aborda-se a perspectiva marxista do trabalho como formador do ser social.  

 A realidade social é produzida pelas ações humanas, nesse viés o trabalho possui 

uma força determinante nessa produção. Porém, as relações humanas que estruturam a 

sociedade são complexas e designam modificações nos modos de produção. Nessa 

perspectiva éapresentada a visão capitalista sobre o trabalho, a partir da ideia liberal, 

ressaltando a passagem dosignificadodo trabalho, de atividade coercitiva, realizada por 

escravos à liberdade de trabalho, fonte de riqueza, defendida pelos liberais nos séculos XVII 

e XVIII. Em contrapartida a essa posição, apresenta-se a crítica que Marx faz ao sistema 

capitalista, enfatizando a exploração do operário, imbuído em sua atividade de labuta na 

qual vende, tal como uma mercadoria sua força de trabalho para o empregador. 

Diante das mudanças em relação ao trabalho, acompanha-se o século XX que foi 

marcado pelo trabalhador de fábrica, nessa época, a produção capitalista, que tinha 

acelerado devido a revolução industrial, aumentou as máquinas na dinâmica de produção. O 

modelo fordista e taylorista,são exemplos dessa nova organização do trabalho. Após o 

período da guerra de 45, surgiu o toyotismo, onde a flexibilização e o trabalho em equipe 

passaram a fazer parte dessa nova forma de produção. O toyotismo,intensificou a 

exploração ao trabalhador ao fazer com que este não ficasse realizando apenas uma 

atividade, mas, proporcionou que o operário soubesse operar várias máquinas. 

A revolução tecnológica teve fundamental importância para o processo de produção 

capitalista, nesse viés, o século XX presenciou o surgimento do trabalho imaterial. Nessa 

perspectiva, o operário não era explorado apenas em sua força física, mas, sobretudo sua 

inteligência. É através do direcionamento da inteligência para a produção e a utilização de 

meios tecnológicos que o trabalho imaterial foi se desenvolvendo. Nessa nova configuração, 

a publicidade e o marketing passaram a cumprir uma grande função na produção e no 

consumo de mercadorias. Por fim apresenta-se a economia solidária e os princípios de 

funcionamento das cooperativas assinalando que existem alternativas que podem 

questionar o sistema capitalista, porém que precisam ser estabelecidas a partir de políticas 

públicas. 

 

O TRABALHO COMO FORMADOR DO SER SOCIAL  



 

 

                   

A vida das pessoas é determinada por sua existência e organização social e, 

através da atividade do trabalho, os indivíduos vão transformando sua condição humana. 

Pois, o trabalho permite que as forças produtivas se desenvolvam, de maneira que os 

indivíduos criem e produzam novas consciências e novas formas de vida. 

Os homens e os animais compartilham de características básicas, ambos 

precisam comer para saciar a fome, beber água quando tem sede, cobrir-se ou procurar 

locais quentes quando estão com frio. Porém, existem diferenças entre eles, os homens são 

ativos em relação ao meio que o circunda, ou seja, eles produzem os meios de sua 

subsistência, os seres humanos possuem a capacidade de usar da razão e da imaginação 

para tomar um elemento da natureza e transformá-lo num objeto novo que possa ser 

utilizado para seu benefício. Portanto, o trabalho é uma atividade efetiva e determinante na 

história da humanidade. 

No pensamento marxista, o trabalho é visto como o produtor efetivo da história e 

formador do ser social. Da relação entre homem e trabalho é que deriva todo o processo de 

formação humana, conforme aponta Ranieri (2010). 

 

A produção aparece como forma de o homem se manter, além de configurar a forma 
de ele definir e orientar suas necessidades. Necessidades que, uma vez satisfeitas, 
repõem, ao infinito, novas necessidades; inclusive, na medida em que a produção se 
enriquece, a produtividade aumenta e, portanto, o trabalho se sofistica (...), o marco 
inicial desse movimento é a relação estabelecida entre o ser humano e o meio 
natural (RANIERI, 2010, p. 14). 

 

Em “O Capital”, Karl Marx, descreve como acontece a interação entre homem e 

natureza, na qual o trabalho aparece como resultado dessa relação.  

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 
processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla 
seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de 
suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, 
cabeça e mãos -, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes 
forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, 
ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela 
adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais. Não se trata aqui 
das formas instintivas, animais, de trabalho (MARX, 2011, p. 211). 

 

O trabalho passa a ocupar um lugar privilegiado para se entender a 

complexidade das relações sociais, pois ele possui o caráter de mediador entre o homem, 

sociedade e natureza. É por meio do trabalho que os seres humanos buscam satisfazer as 

necessidades mais simples como as de alimento, vestimenta e abrigo, até as mais 

complexas, como as de lazer. Portanto, o trabalho carrega em si um caráter de força 

produtiva quando o objetivo é sanar as necessidades humanas. Porém no modo de 



 

 

                  produção capitalista, sistema este que emergiu a fins do século XVII com a classe burguesa, 

classe composta dos habitantes dos pequenos burgos (cidades cercadas por muros), que se 

dedicavam ao comércio de mercadorias, a dinâmica da produção acontece de forma 

diferente e com outra finalidade, tal como a descreve Karl Marx.  

 

O processo de produção se inicia com a compra da força de trabalho por 
determinado tempo, e esse começo se renova sempre que se extingue o prazo 
estipulado, tendo decorrido, assim, determinado período de produção, semana, mês 
etc. Mas o trabalhador só é pago depois de ter empregado sua força de trabalho e 
depois de se terem materializado nas mercadorias o valor dessa força e a mais 
valia. Assim, produziu ele a mais-valia, provisoriamente considerada o fundo de 
consumo do capitalista, além de produzir o fundo para seu próprio pagamento, o 
capital variável, antes de este chegar às suas mãos sob a forma de salário. E só terá 
emprego enquanto reproduzir continuamente esse capital variável (...). O que vai 
para o trabalhador sob a forma de salário é uma parte do produto por ele 
constantemente reproduzido. Na verdade, o capitalista paga-lhe em dinheiro, mas 
esse dinheiro não é mais do que a forma na que se converte o produto do trabalho, 
ou, mais precisamente, uma parte dele. Enquanto o trabalhador transforma meios de 
produção em produto, seu produto anterior no mercado se transforma em dinheiro. 
(MARX, 1998, p. 662-663). 

 

Para que se chegasse a forma capitalista de organização do trabalho, a labuta 

humana passou por diversas mudanças e significados, pois, foi desde uma atividade de 

sobrevivência da espécie até uma atividade desprezada realizada apenas por escravos. 

Com o advento da industrialização houve uma generalização dessa forma de trabalho, cuja 

característica principal é que tal atividade acontece na esfera pública, aceita como atividade 

útil e cujo reconhecimento se dá através do salário. A ascensão da sociedade burguesa 

liberal, baseada na liberdade individual eno direito de propriedade, onde, o livre acesso ao 

trabalho torna-se um direito, será a estratégia por onde alguns grupos sociais adquirirão 

seus interesses e suas riquezas por meio dos trabalhadores.O paradigma liberal que 

defende o livre trabalho passou dessa forma a ganhar espaço e a labuta deixa de ser uma 

obrigação, algo coercitivo, para tornar-se um direito.Com a emancipação dos burgueses 

através do comércio, o trabalho passou a ser a condição pela qual as riquezas podem ser 

adquiridas. 

 

Essa restituição da liberdade fundada em direito natural representa, ao mesmo 
tempo, a vantagem de canalizar os interesses concretos dos grupos cuja atividade é 
socialmente útil (e não parasitária, como são parasitários os detentores de 
privilégios). Trata-se principalmente das duas categorias – empregadores e 
empregados – cujas posições, desse ponto de vista, aparecem como 
complementares, antes de se revelarem antagônicas. Os operários têm absoluta 
necessidade de trabalhar o que, para eles, é uma questão de sobrevivência 
(CASTEL, 2008, p. 235-236). 

 

O resultado desse processo de divisão do trabalho será a existência do 

assalariado. Ou seja, alguém que labuta para outra pessoa por um determinado tempo e 

preço. No início do capitalismo o trabalhador é alguém que está provisoriamente nessa 



 

 

                  condição de assujeitamento em relação ao empregador, é alguém que depende dessa 

ocupação para sair de uma situação de miséria que é passageira. Contudo, essa situação 

muda com a industrialização e a urbanização, pois, a partir desses acontecimentos, surge 

uma grande massa de pobres nas cidades e com isso a condição de assalariado passa a 

ser uma situação permanente na vida do pobre trabalhador. De acordo com Castel (2008), o 

trabalho passa então a ser uma mercadoria vendida em um mercado que obedece à lei da 

oferta e da procura. É na sociedade capitalista industrial, por volta do século XVIII que o 

operário passou a ser forçado a vender sua força de trabalho, que é sua única riqueza para 

poder sobreviver. A atividade laboral do operário da fábrica simplifica-se realizar uma ação 

mecanicista e robotizada. O objetivo da produção capitalista industrial não é suprir as 

necessidades sociais, mas o interesse do capitalista empregador, e, das empresas é, 

garantir o lucro e expandir o capital.  

Em tal sociedade, a produção dos meios necessários à sobrevivência humana 

são formados a partir de um sistema de exploração. A exploração que o capitalista exerce 

sobre o trabalhador faz com que o lucro da riqueza não fique com o trabalhador, mas com o 

proprietário. Os trabalhadores são, portanto, pessoas despossuídas dos meios de produção, 

pois elas detêm apenas a força de trabalho, que precisam vender para o capitalista para 

adquirir o sustento necessário para viver.  Destarte, o dinamismo da sociedade capitalista 

acontece a partir de duas classes sociais: os capitalistas e os trabalhadores ou proletários.  

Essa subordinação do ser humano, na pessoa do operário mostra que a 

centralidade da questão do trabalho no capitalismo concentra-se no capital e no lucro. Cada 

vez mais o capitalismo tem gerado atividades cada vez mais precárias levando homens e 

mulheres a buscarem, com “os suores de seus rostos”, garantir sua sobrevivência. O 

capitalismo ao dominar a força de trabalho intensificou a exploração e a precarização da 

força global do labor, fazendo do trabalho humano uma forma de alienação. 

O desenvolvimento industrial, as máquinas incorporadas ao trabalho produtivo, 

representaram uma transformação na forma como o ser humano se relaciona com seu 

labor. Essas mudanças fizeram a sociedade transformar-se em sociedade do trabalho.O 

novo status de trabalho na sociedade salarial nasceu sob a situação de proteção que o 

envolvia. A regulação, a proteção, o direito à labuta, a seguridade social foi inicialmente 

ligada ao assalariado. Mas a sociedade salarial não conseguiu superar as injustiças criadas 

pelo modo de produção capitalista. Para Castel (2011, p.288), a crença de que haveria um 

progresso social através do desenvolvimento da sociedade salarial caiu por terra. Pensou-se 

que haveria uma diminuição progressiva das desigualdades e a ampliação das vantagens 

de justiça social.  

Com o avanço do capitalismo no século XX, tentou-se minimizar o preço da força 

de trabalho e, ao mesmo tempo, maximizar sua eficácia produtiva através da flexibilização. 



 

 

                  Houve algumas melhoras nas condições da labuta, pois no início da industrialização, o 

operário estava imerso em sua atividade, o proletário vivia para trabalhar, hoje, a dinâmica é 

diferente, pois o tempo da ocupação diminuiu. Com as novas formulações do processo de 

produção, dentro da sociedade salarial,o uso da racionalização aplicada ao trabalho passou 

a ser priorizada. O objetivo era alcançar uma maior produção partir do desenvolvimento de 

técnicas e tecnologias. Nesse viés, surgiu um novo tipo de trabalhador que é o proletário 

que possui a fábrica como seu lugar, cujos exemplos de racionalização aplicada ao trabalho 

são encontrados nos sistemas fordista/taylorista e toyotista. 

O Taylorismo foi uma teoria elaborada pelo norte-americano, Frederick Taylor 

(1856-1915), no começo do século XIX, tendo como objetivo acabar com os operários 

indolentes, organizando um modelo de controle científico sobre os trabalhadores. O 

Fordismo teve como intenção elevar a produção do número de automóveis, fazendo com 

que houvesse uma padronização no processo de produção. Por isso, introduziu a esteira 

como forma de linha de montagem dos produtos em série, impondo ao operário um trabalho 

parcelado e repetitivo. Essas novas regulações do trabalho fizeram com que o homem 

tivesse um comportamento semelhante ao de uma máquina. 

 

De maneira sintética, podemos iniciar que o binômio taylorismo/fordismo, expressão 
dominante do sistema produtivo e de seu respectivo processo de trabalho, que 
vigorou na grande indústria, ao longo praticamente de todo século XX, sobretudo a 
partir da segunda década, baseava-se na produção em massa de mercadorias, que 
se estruturava a partir de uma produção mais homogeneizada e enormemente 
verticalizada. Na indústria automobilística taylorista e fordista, grande parte da 
produção necessária para a fabricação de veículos era realizada internamente, 
recorrendo-se apenas de maneira secundária ao fornecimento externo, ao setor de 
autopeças. Era necessário também racionalizar ao máximo as operações realizadas 
pelos trabalhadores, combatendo o „desperdício‟ na produção, reduzindo o tempo e 
aumentando o ritmo de trabalho, visando a intensificação das formas de exploração 
(ANTUNES, 1999, p. 37, grifo do autor). 

 

Antunes (1999) descreve que esse modelo de produção estruturou-se com base 

no trabalho parcelar e fragmentado, na decomposição das tarefas, que reduzia a ação 

operária a um conjunto repetitivo de atividades cuja somatória resultava no trabalho coletivo 

produtor de veículos. Esse processo produtivo transformou a produção industrial capitalista, 

expandindo-se a princípio para toda a indústria automobilística dos EUA e depois para 

praticamente todo processo industrial nos principais países capitalistas. Implantou-se uma 

sistemática baseada na acumulação intensiva, uma produção em massa executada por 

operários predominantemente semiqualificados, que possibilitou o desenvolvimento do 

operário-massa (mass worker), o trabalhador coletivo das grandes empresas verticalizadas 

e fortemente hierarquizadas.  

Outra forma que o capital encontrou para extrair e intensificar mais a exploração 

do trabalho foi a do toyotismo. O toyotismo (ou ohnismo, de Ohno, engenheiro que o criou 



 

 

                  na fábrica Toyota), como via japonesa de expansão e consolidação do capitalismo 

monopolista industrial, é uma forma de organização do trabalho que nasce na Toyota no 

Japão pós-45, e que, muito rapidamente, se propaga para as grandes companhias daquele 

país. Há entre o toyotismo e o fordismo algumas diferenças, na qual Antunes (1999) 

apresenta da seguinte forma: Em primeiro lugar trata-se de uma produção muito ligada à 

demanda, visando atender às exigências mais individualizadas do mercado; fundamenta-se 

no trabalho operário em equipe, com multivariedade de funções; a produção se estrutura 

num processo produtivo flexível, que possibilita ao operário operar simultaneamente várias 

máquinas; tem como princípio o melhor aproveitamento do tempo de produção;  

 

O processo de produção do tipo toyotista, por meio dos teamwork, supõe portanto 
uma intensificação da exploração do trabalho, quer pelo fato de os operários 
trabalharem simultaneamente com várias máquinas diversificadas, quer pelo ritmo e 
a velocidade da cadeia produtiva dada pelo sistema das luzes. Ou seja, presencia-
se uma intensificação do ritmo produtivo dentro do mesmo tempo de trabalho ou até 
mesmo quando este se reduz. (ANTUNES, 1999, p. 56, grifo do autor). 

 

Essa forma de organizar o trabalho em massa foi marcante até a década de 70, 

após a década de 80 muitas mudanças ocorreram no cenário internacional, mudanças que 

tornaram o mundo “sem muros”. Com a revolução tecnológica, a distância entre os países e 

as culturas diminuíram, tal fator facilitou que a globalização se propagasse e o capitalismo 

se tornasse universal. 

 

TRABALHO IMATERIAL 

 

Na época contemporânea, a era da globalização e do conhecimento, o 

capitalismo sofreu algumas transformações e as categorias de bioprodução e capitalismo 

cognitivo passaram a ser as formas pelas quais essa nova forma de capital pode ser 

compreendida. 

A partir dessa época houve, na sociedade capitalista, algumas transformações 

movidas pela busca desenfreadas de mais lucros. Surgiram as formas de flexibilização do 

trabalho e do mercado, a relação de produção, fator central do capital, passou a determinar 

não apenas os fatores econômicos como a terra, o trabalho e o capital, mas passou a 

funcionar a partir de redes. Nessa nova configuração o poder de alcance de tal sistema não 

é apenas através da produção de mercadorias, mas da produção de subjetividades.Pelbart 

(2011, p.131) argumenta que, no interior desse capitalismo cognitivo, “a subjetividade 

aparece cada vez mais no cerne de uma economia dita imaterial, e a própria vida encontra-

se no núcleo de uma era denominada biopolítica. 



 

 

                  O fato do trabalho imaterial utilizar-se da publicidade, do marketing, da 

comunicação social, é sinal de que ele interage com os valores das pessoas, com aquilo 

que os consumidores acreditam, ou são levados a acreditar. 

 

A publicidade constitui o mercado, não mais o informa somente. Ela quando 
relaciona-se com o consumidor não volta-se para as necessidades, mas para seus 
desejos. Não produz somente o consumidor, mas o indivíduo do capitalismo 
imaterial. Dialoga com suas convicções, os seus valores, as suas opiniões, tem a 
coragem de interpelá-lo lá onde a política tem medo de entrar (LAZZARATO; 
NEGRI, 2013, p.81). 

 

Portanto, o trabalho imaterial não trata como fator central a produção do material 

que será consumido, mas trata sobretudo da produção de subjetividade, isto é, ele produz 

uma relação social, formas de vida. Não é apenas o comportamento do trabalhador em 

relação a sua atividade que é produzido, mas toda sua alma, isto é, seu desejo, seu 

pensamento, seu consumo, ou seja, o ser humano passa a ser produzido e direcionado pelo 

trabalho imaterial. Aquilo que ele precisa comprar, aquilo que ele precisa comer, os lugares 

pelos quais ele vai fazer seu lazer, tudo isso é determinado pelo trabalho imaterial. 

 

A „necessidade de consumir, a capacidade de consumir, a pulsão a consumir‟, não 
são mais produzidas indiretamente pelo objeto (produto), mas diretamente por 
dispositivos específicos que tendem a identificar-se com o processo de constituição 
da „comunicação social‟. A publicidade e a produção da „capacidade de consumir, do 
impulso ao consumo, da necessidade de consumir‟, transformaram-se num 
„processo de trabalho‟. O trabalho imaterial produz acima de tudo uma relação social 
(uma relação de inovação, de produção, de consumo), e somente na presença 
dessa reprodução a sua atividade tem um valor econômico (LAZZARATO; NEGRI, 
2013, p.67). 

 

A mercadoria pós-industrial, tal como sustentam Lazzarato e Negri (2013, p.65), 

é resultado de um processo que envolve tanto o produtor quanto o consumidor, pois não é 

apenas através da racionalização do trabalho que a inovação é subordinada, mas os 

imperativos comerciais possuem uma importante tarefa. 

 

O marketing mostra aqui a sua verdadeira natureza: constrói o produto e solicita 
formas de subjetivação. O consumidor não é mais o consumidor-massa passivo de 
uma mercadoria padronizada, mas o indivíduo ativo envolvido com a totalidade de 
sua pessoa. Para este fim é necessário „conhecer‟ e solicitar sua ideologia, seu 
estilo de vida, sua concepção do mundo (LAZZARATO; NEGRI, 2013, p.81). 

 

Devido a esses nuances, o trabalho imaterial traz uma importante colaboração 

para compreender a realidade contemporânea, ele alerta que, o conceito de produção, não 

deve ser lido apenas numa perspectiva economicista, pois, o capital hoje, utiliza-se do 

máximo de conexões, exige a mobilidade e a inteligência de seus trabalhadores, produz 

subjetividade muito mais do que mercadorias, pois os trabalhadores agem como se fossem 



 

 

                  sócios ou através da linguagem de “colaboradores”, dessa forma, mascara-se o 

assujeitamento e a exploração realizadas pelo capital. 

 

A própria figura do empreendedor já não coincide com aquele que acumula tudo, 
capital, propriedades, família – ao contrário, é aquele que pode deslocar-se mais, de 
cidade, de país, de universo, de meio, de língua, de área, de setor (...). Claro que o 
objetivo final do capitalismo permanece o mesmo, visa o lucro, mas o modo pelo 
qual ele agora tende a realiza-lo (...), é prioritariamente através da rede (PELBART, 
2011, p.97). 

 

Para Pelbart (2011, p.132), o trabalho imaterial é o fator predominante nessa 

era, trata-se de um trabalho onde o operário utiliza muito mais sua inteligência, sua força 

mental, sua imaginação, sua criatividade, do que sua força física. A imaginação, a 

criatividade, a inteligência que outrora eram mecanismos das artes, do domínio privado, hoje 

é um fator do capital. 

O trabalho imaterial busca romper as fronteiras da fábrica, essa forma de 

trabalho ainda é realizada numa perspectiva assujeitadora do operário. Necessita-se romper 

com a exploração que o capital ainda produz sobre o ser humano, nesse viés novas 

experiências surgem, como, o trabalho associativo, as cooperativas e a economia solidária. 

Essasexperiências almejam realizar um desenvolvimento mais justo, baseado não na 

exploração do trabalhador mas na cooperação, levando em conta princípios como a 

democracia, a autogestão e a solidariedade.  

 

ECONOMIA SOLIDÁRIA E O PRINCÍPIO DA AUTOGESTÃO 

 

Diante dos contextos atuais do capital, no Brasil, apresenta-se uma experiência 

em forma de cooperativas que visam sua ação a partir de princípios cooperativos como a 

solidariedade, a justiça, a igualdade, a autogestão e essa forma de produção é denominada 

de Economia Solidária. Tais cooperativas encontram-se em todo tecido social e suas 

produções são realizadas nas mais distintas áreas, desde a reciclagem de materiais até a 

confecção de roupas e a produção de alimentos. 

Um dos pontos centrais que distinguem as cooperativas de Economia Solidária 

das demais empresas capitalistas é o modo de organização e a forma como são 

administradas. Para Singer (2002), as empresas capitalistas normalmente aplicam a 

heterogestão, isto significa administração de forma hierárquica. Nesse modelo as 

informações fluem de baixo para cima e as ordens de cima para baixo. Os trabalhadores na 

medida em que vão avançando em promoções seus conhecimentos sobre a empresa vão 

aumentando.“Sobretudo em empresas grandes, grupos rivais disputam a destinação dos 



 

 

                  fundos de investimento, cada uma demandando mais capital para expandir o setor em que 

exerce poder” (SINGER, 2002, p.17). 

Há uma competição entre os trabalhadores para ascender a cargos onde irão 

receber mais salário. Sendo o lucro o objetivo máximo das empresas capitalistas, o modo 

competição é o meio de atingir maior sucesso, que significa mais lucro. O cenário onde essa 

realidade se apresenta é um mercado competitivo onde existem várias empresas 

concorrendo, e devido a isso, àquela empresa que extrair o máximo de trabalho e eficiência 

de seus empregados vende mais e gera mais lucro. Ademais, a heterogestão sempre está 

em busca de novas formas que obtenham sucesso no mercado.Singer (2000) traz presente 

que contrária a essa dinâmica, a economia solidária tem suas raízes históricas nas 

cooperativas inglesas e no ideal anarquista de autogestão. 

 

A concepção autogestionária era herdeira de Owen, Fourier e outros socialistas 
utópicos do século XIX, que imaginavam a passagem para o socialismo mediante a 
construção de comunidades livres e igualitárias, cujo exemplo converteria a maioria 
a favor da nova sociedade. Owen exerceu real liderança política na Inglaterra, na 
primeira metade do século passado, tendo merecido o maior respeito e 
consideração da parte de Marx e Engels. Ele ajudou a formar cooperativas e lhes 
atribuiu uma missão revolucionária, qual seja a de organizar operários grevistas para 
tomar o mercado dos capitalistas. A primeira tentativa de fazer isso, na década de 
1830, fracassou, mas a ideia sobreviveu e inspirou os pioneiros de Rochdale, cuja 
cooperativa, fundada em 1844, tornou-se a mãe de todas as cooperativas (SINGER; 
MACHADO, 2000, p.40). 

 

A autogestão é um conceito construído historicamente nas teorias e práticas 

anarquistas. De acordo com WOODCOCK (1985, p.14), a sociedade ideal para os 

anarquistas é aquela onde não há exploração do homem pelo homem e onde as pessoas 

não exercem autoridade sobre outras. É nesse viés que a autogestão torna-se um dos 

pilares da maneira de organização social anarquista. Ela rompe com as formas autoritárias 

de governo, seu significado está para além da gestão funcional ou administrativa. Os 

anarquistas defendem o controle do trabalho direto pelos trabalhadores. A posse seria 

controlada pelas associações de trabalhadores ou por comunidades. Embora o conceito 

anarquista de autogestão seja construído teoricamente no século XIX, etimologicamente 

trata-se de uma palavra nova. 

Ao abordar o tema da autogestão, Nascimento (“Autogestão e economia 

solidária”) expõe que tal princípio diz respeito à questão do controle e gestão do processo e 

da organização do trabalho. Porém, o mesmo pensador, enfatiza que a autogestão não se 

opera apenas no nível da produção, mas, no conjunto da vida social. Nessa perspectiva, a 

cidadania dos trabalhadores passa necessariamente pela participação, controle e gestão do 

processo e organização do trabalho através dos instrumentos organizativos da própria 

classe trabalhadora nos locais de trabalho. O ponto de partida é o chão dos locais de 



 

 

                  trabalho e o ponto de chegada o espaço público democrático das praças, ruas, bairros e 

cidades. 

Ao contrário das empresas capitalistas que se organizam de maneira hierárquica 

e visam o lucro em primeiro lugar, a economia solidária é formada por cooperativas de 

trabalhadores que optaram pela autogestão, que é a administração participativa e 

democrática dos empreendimentos dos cooperados. Isso significa que todos possuem o 

mesmo poder de decisão e os próprios trabalhadores são os proprietários. Além disso, há 

socialização da posse e uso dos meios de produção, e de distribuição das mercadorias. 

Nas cooperativas de economia solidária a autogestão é concretizada como uma 

forma de gestão social que não visa apenas o fator econômico. Através da autogestão 

outros interesses também estão em jogo, como o político e o social. Trata-se de dinamizar 

relações entre os cooperados a partir do espírito democrático e igualitário, de maneira que 

vá contra a forma de dominação entre os sujeitos. No dizer de Nascimento (2004) a 

economia solidária surge como uma espécie de “novo cooperativismo” voltado sobre os 

princípios, como a democracia e a igualdade dentro dos empreendimentos, além do mais a 

insistência na autogestão e o repudio ao assalariamento. O mesmo autor defende que a 

autogestão representa não apenas uma forma de administrar um empreendimento, mas 

uma prática política e social que encontra suas raízes históricas na luta dos movimentos 

trabalhistas. 

Contudo, a preocupação da economia solidária não está no desenvolvimento do 

capital, mas no desenvolvimento do ser humano. Admitindo a prioridade nas relações 

humanas nas cooperativas de economia solidária, sustenta-se que o enfoque no princípio da 

autogestão é essencial para que os trabalhadores não sejam explorados enquanto seres 

humanos de acordo com a lógica do sistema capitalista. Para tanto, as cooperativas de 

economia solidária necessitam ser reconhecidas como um modelo de desenvolvimento 

social e humano inspiradas num modelo de trabalho onde as pessoas priorizam valores 

humanos como a solidariedade, a cooperação, a autogestão com princípios diferenciáveis 

nas relações de trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

 

As diferentes configurações que o trabalho apresentou no desenvolvimento 

histórico, revelam que, o modo de produção capitalista, não muda suas bases de 

funcionamento que estão alicerçadas na exploração do trabalhador. Diante dessa realidade, 

no cenário brasileiro, a economia solidária apresenta-se com uma singularidade diante do 

sistema capitalista. Pois está alicerçada em valores, que muitas vezes são opostos aos 



 

 

                  valores representados pelo capital. Ao defender valores como a justiça social, a democracia 

e a autogestão as cooperativas de economia solidária podem contribuir contra a exploração 

do trabalhador na dinâmica capitalista, seja ela, realizada na produção física do trabalhador, 

com o trabalho manual, realizado numa fábrica ou no capitalismo em rede, onde prevalece a 

inteligência do operário como fator determinante de produção. Nesse viés a autogestão 

pode ser uma forma de superar a exploração. 

Desse modo, sustenta-se que a Economia Solidária necessita ter papel ativo na 

política social, pois seu potencial de alcance visa um horizonte além daquele imposto pelo 

capital, não se trata apenas de visar o lucro e expandir as empresas para criar mais 

consumo e mais riquezas sem importar-se com as condições em que os trabalhadores 

vivem e trabalham. Devido a isso, é preciso discutir as possibilidades de crescimento da 

economia solidária no contexto brasileiro em que a economia aparece como o grande fator 

de crescimento do país. 
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