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RESUMO 

 

Este trabalho busca compreender a política pública de economia solidária inserida na 

particularidade da formação social brasileira e de um mercado de trabalho historicamente 

marcado pela não incorporação de amplos segmentos da classe trabalhadora ao mercado de 

trabalho formal, criando uma sociedade caracterizada por altos índices de desemprego e 

precarização do trabalho. Com ênfase nos governos do Partido dos Trabalhadores, buscou-se 

analisar os impactos que a organização em economia solidária, em sua forma de política 

pública, produz no processo de regressão dos direitos sociais e trabalhistas e no processo de 

consciência e organização política da classe trabalhadora com vistas à emancipação e superação 

da ordem vigente. Partiu-se da hipótese de que a organização dos trabalhadores em economia 

solidária redireciona a saída emancipatória via conquista do poder do Estado para uma saída 

fundamentalmente econômica via mercado, garantindo a reprodução ampliada do capital, por 

meio de diferentes modalidades de expropriação, integrando parte da superpopulação relativa 

às esferas da produção e do consumo, sem atingir a hegemonia do grande capital. A economia 

solidária é composta, majoritariamente, pelos trabalhadores mais pauperizados e precarizados 

que, por não estarem inseridos no mercado de trabalho dito formal, buscam na economia 

solidária formas de garantir sua subsistência. Ao final, conclui-se que, por um lado, a política 

pública de economia solidária tem caminhado junto da regressão dos direitos sociais, própria 

do contexto de crise estrutural do capital, e colaborado para o processo de responsabilização 

dos trabalhadores por sua condição. Por outro lado, não tem contribuído para a organização da 

classe trabalhadora na luta pela construção de uma outra sociedade, inserindo-se, assim, nas 

tendências de organização política do cenário contemporâneo, marcado pelo retrocesso na 

consciência de classe e pela ressignificação das lutas sociais. 

 

 

Palavras-chave: Economia Solidária. Emancipação. Política Pública. Direitos Sociais. 

Consciência de Classe.  

 

 

 

 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

This work seeks understand the public police of social and solidarity economy inserted  in the 

Brazilian social formation and in one labor market historically characterized by not insertion of 

many segments of working class to formal labor market, creating one society characterized by 

hight indices of unemployment and dysregulation of labor. With emphasis on the governs of 

the Brazilian Partido dos Trabalhadores (PT), it was sought analyse the impacts of the 

organization in social and solidarity economy, in your form of public police, produces in the 

process of regression end dysregulation of the social and labor rights and in the process of 

conscience and political organization of the working class to the emancipation and overcoming 

of the actual society. Was used the hypothesized that the political organization of the workers 

of the social and solidarity economy redirects the classical strategy by conquest of State power 

for one fundamentally economic strategy throught the market,, ensuring the enlarged 

reproduction of capital, throught different ways of expropriation, integrating part of the relative 

over population at sectors of production and consumption, without harm the hegemony of big 

capital. The social and solidarity economy is formed mostly by poor workers and workers of 

the dysregulation of labor, because they are not in the formal and regulated labor market and 

seek in the social and solidarity economy ways of ensure their subsistence. At end it is concludes 

that one side the public police of social and solidarity economy follow beside the dysregulation 

of labor, characteristic of structural crisis of capital, and cooperated for the process of worker 

accountability for their condition. By the other side is not contributing for the political 

organization of working class in the struggles for the construction of another society. The social 

and solidarity economy is part of the tendencies of political organization of contemporary 

setting, characterized by kickback in the class consciousness e by the redetermination of social 

struggles. 

 

 

Keywords: Social and Solidarity Economy. Emancipation. Public Police. Social Rights. Class 

Consciousness. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo sobre a economia solidária ganha relevância em um estágio do capital marcado 

por fenômenos como o aumento exponencial do desemprego e altos índices de desigualdade e 

pobreza e no qual o processo de contrarreforma do Estado leva a grandes retrocessos no que 

diz respeito às condições de vida dos trabalhadores por conta da contração de direitos sociais e 

trabalhistas. É de extrema importância conhecer e analisar as respostas dos trabalhadores às 

condições e formas de trabalho as quais estão submetidos, conhecer as estratégias do capital 

para manter sua hegemonia, além do estudo e da compreensão do papel ideológico que a 

economia solidária cumpre neste processo. 

A economia solidária é um dentre os muitos projetos que aportaram no Brasil a partir 

da década de 1980, perante uma conjuntura de crise e inúmeras incertezas referentes ao mercado 

de trabalho e à proteção social da classe trabalhadora. Uma conjuntura na qual a classe 

trabalhadora e os movimentos populares estavam amplamente mobilizados e organizados em 

torno da luta contra a ditadura civil-militar, mas que também começavam a ser influenciados 

por eventos de envergadura mundial, como os processos do leste europeu e pelo advento do 

pós-modernismo como tendência hegemônica de produção do conhecimento e explicação da 

vida, o que teria rebatimentos profundos na forma como a classe trabalhadora e os movimentos 

populares se organizariam daquele momento em diante. 

Porém, de um ponto de vista crítico é necessário questionar qual a função social que 

vem sendo cumprida pela economia solidária, tanto na dinâmica da vida diária da classe 

trabalhadora quanto em termos de suas formas de representação e organização política na luta 

contra o capital. Para isto, levar-se-á em consideração o atual estágio de desenvolvimento do 

sociometabolismo do capital e os valores que que o regem, que tornam as relações de trabalho 

cada vez mais desvantajosas para os trabalhadores. 

Essa modalidade de organização do trabalho pode mascarar a relação de exploração 

existente entre capital versus trabalho e ainda alimentar a ideia de mobilidade social, podendo 

levar a um retrocesso na consciência de classe dos trabalhadores. Por outro lado, cabe investigar 

se pode fornecer elementos importantes voltados à organização política da classe trabalhadora 

que podem ser apropriados pela luta contra o capital. A resposta a essas questões busca auxiliar 

na crítica ao projeto societário vigente e a partir daí oferecer uma possível contribuição para a 

organização da classe trabalhadora. 



12 
 

O primeiro contato com a temática da economia solidária ocorreu durante as pesquisas 

realizadas no Grupo de Pesquisa sobre Política Social e Desenvolvimento (GPODE) na Escola 

de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense no início do ano de 2014 quando o grupo 

realizava uma busca sobre as ações e programas que compunham o Plano Brasil Sem Miséria. 

Dentre as ações e programas temáticos encontrados, surgiu o interesse pela economia solidária 

por perceber sua relação mais estreita com o mundo do trabalho, temática que sempre atraiu 

meu interesse desde minha inserção na Universidade.  

A partir de então, me debrucei no estudo sobre a economia solidária, sobre as propostas 

de seus idealizadores e defensores e sobre o programa do qual faz parte. Em meu trabalho de 

conclusão de curso de graduação abordei esta temática, a partir do questionamento de sua 

natureza, objetivando responder se tratava-se de uma estratégia do capital ou da classe 

trabalhadora em luta contra a exploração capitalista. Para isto, foi necessário compreender o 

desenvolvimento das forças produtivas e do mercado, além da configuração do trabalho e do 

próprio modo de produção capitalista perante as principais transformações vividas a partir da 

crise do capital da década de 1970, principalmente na particularidade brasileira, com suas 

próprias características e formas de enfrentamento.  

Já naquele momento, foi possível observar a heterogeneidade – intelectual e empírica – 

que envolve a economia solidária, elemento que traz um certo grau de dificuldade de um estudo 

sério e comprometido em desvendar a essência deste projeto. Por isso, foi feita a opção pelo 

estudo da economia solidária como política pública, sob o entendimento da Senaes, ou seja, a 

fração da economia solidária voltada para o setor desempregado, precarizado e mais 

empobrecido da classe trabalhadora que, por não estar inserida no mercado formal, busca outras 

formas de garantir sua subsistência, através da geração de renda. 

Então, foi concluído que a economia solidária é, originalmente, uma estratégia dos 

trabalhadores contra o desemprego e a precarização que assolam esta classe a partir do advento 

da crise estrutural do capital, mas que hoje é apropriada pelas forças do próprio capital que 

busca ocultar a exploração, as contradições e a barbarização em que o capitalismo está 

assentado, tentando redirecionar a luta dos trabalhadores para um patamar fora do campo 

político da luta de classes, oferecendo como “soluções alternativas” qualidades subjetivas, que 

possuem um forte teor ideológico. 

Foi concluído ainda que tornou-se política pública por uma necessidade do capitalismo 

de integrar ao seu circuito de valorização trabalhadores desempregados e pauperizados, 
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resultantes de suas próprias contradições internas. Dessa forma, além de garantir sua reprodução 

ampliada e seus lucros, o capital, através do Estado, estaria também respondendo a uma 

demanda dos próprios trabalhadores envolvidos com a economia solidária e com projetos 

autogestionários. 

Porém, a partir destas conclusões ainda iniciais surgiram novos questionamentos, em 

duas direções distintas, porém dialeticamente interligadas: i) sendo a economia solidária uma 

estratégia de luta dos trabalhadores – ainda que a nível imediato -, quais suas influências para 

o desenvolvimento da consciência de classe e para a organização da classe trabalhadora, com 

vistas à emancipação humana?; ii) em um contexto de retrocessos nas políticas sociais públicas 

e nos direitos sociais que garantem a proteção social da classe trabalhadora, qual tem sido a 

contribuição da política pública de economia solidária para preservar as conquistas desta classe 

e na luta por novas conquistas? 

O presente trabalho parte destes questionamentos e teve como objetivo geral analisar o 

projeto da economia solidária, na forma de política pública, buscando compreender seus 

impactos sobre o processo de consciência, as formas de organização política da classe 

trabalhadora e a proteção social à classe trabalhadora. Partiu-se da hipótese de que a 

organização desses trabalhadores em economia solidária é parte do redirecionamento da saída 

emancipatória via tomada do poder do Estado para uma saída fundamentalmente econômica 

via mercado, garantindo a reprodução ampliada do capital, através de diferentes modalidades 

de expropriação, integrando parte da superpopulação relativa às esferas da produção e do 

consumo, sem atingir a hegemonia do grande capital. 

Assim como no estudo realizado anteriormente, foi mantida a opção metodológica pelo 

estudo do tema em sua forma de política pública, tanto pelo motivo já exposto com também 

pela polêmica existente no interior dos movimentos sociais da área que questionam se um 

movimento verdadeiramente contestatório e emancipatório deve organizar-se por meio do 

Estado e, de que forma, a burocracia estatal pode interferir no grau de organização e 

mobilização política. Neste sentido cabe também uma análise sobre o Estado burguês e, mais 

especificamente, o Estado brasileiro no período marcado pelo governo de conciliação de 

classes do Partido dos Trabalhadores (PT). 

A metodologia de pesquisa foi basicamente bibliográfica e documental e teve como base 

o método materialista histórico-dialético, fazendo uma leitura do tema proposto, colocando-se 

diretamente na relação conflituosa existente entre capital e trabalho, através de uma atividade 
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planejada e dotada de sentido teleológico, negando qualquer tipo de neutralidade axiológica e 

visando revelar a realidade objetiva dos fatos, podendo tornar-se uma importante ferramenta na 

luta de classes, do ponto de vista do proletariado (LOWY, 1994). 

Partiu-se da análise realizada anteriormente e daquela feita por outros autores da 

tradição crítica para realizar o trabalho pretendido.  Trata-se, portanto, da busca por alcançar a 

essência do fenômeno – neste caso da economia solidária -, a ‘coisa em si’ e não sua mera 

representação, a forma como se apresenta imediatamente ao homem e que penetra em sua 

consciência. Assim, busca-se romper com o mundo da pseudoconcreticidade que, de certa 

forma, impede que a consciência avance ao seu nível mais geral (KOSIK, 1976).  

Trata-se, portanto, de um trabalho científico com vistas a oferecer uma contribuição para 

o desenvolvimento do conhecimento, mais especificamente no âmbito da economia solidária, 

mas também, de forma mais geral, de crítica ao modelo societário vigente que não se isentará 

de seu caráter político. Segundo Eco (2008), a importância política de uma pesquisa não anula 

sua cientificidade, uma vez que todo trabalho científico deve conter também um caráter político 

positivo, ou seja, que não tenda a bloquear ou “mascarar” o processo de conhecimento da 

realidade. 

O levantamento bibliográfico que consistiu na seleção e leitura de textos sobre: o debate 

clássico e atual da economia solidária; ideologia; consciência de classe; Estado na sociedade 

capitalista; reestruturação produtiva e impactos no mundo do trabalho; neoliberalismo; 

desigualdade e desenvolvimento no contexto internacional e brasileiro; bibliografia atualizada 

sobre os desafios dos movimentos políticos dos trabalhadores em face às contradições sociais 

no contexto contemporâneo. Essa atividade ocorreu de forma sistemática em todas as etapas da 

pesquisa e conformou o referencial teórico que deu substância ao presente trabalho. O conteúdo 

das disciplinas cursadas durante o mestrado acadêmico também foi incorporado ao processo de 

levantamento bibliográfico, ao apresentar diferentes autores e conteúdos e ao travar um debate 

teórico que levou ao meu aprimoramento intelectual.  

Também houve levantamento de relatórios e documentos do Estado, de entidades e de 

iniciativas/organizações da economia solidária, visando estabelecer uma relação entre esses 

documentos e a apreensão do conteúdo bibliográfico. Foram feitos levantamentos nas 

plataformas do MTE, da Senaes, do FBES, do CNES e afins. É preciso esclarecer que todos os 

documentos e relatórios utilizados são antigos e, em sua maioria publicados até o final do ano 

2015 ou início de 2016, tendo em vista que após o golpe parlamentar realizado neste último ano 
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mencionado, a política pública de economia solidária foi sendo gradualmente enfraquecida, até 

ocorrer a extinção da Senaes no mês de agosto daquele mesmo ano. Atualmente, não há 

nenhuma opção de acesso a conteúdos sobre economia solidária no site do MTE e a página de 

todos os demais órgãos pesquisados anteriormente foram extintas. 

Compreendendo a importância da relação entre investigação teórica e pesquisa empírica 

(BIANCHI, 2003) surgiu a necessidade de pesquisa de dados estatísticos que tragam 

informações relevantes sobre a realidade da economia solidária em sua forma de política 

pública. Essa busca de dados foi realizada nas plataformas do Atlas da Economia Solidária, do 

Sistema de Informação em Economia Solidária (SIES). Ocorreu a sistematização desses dados 

e sua síntese com as premissas teóricas. Porém, é importante sinalizar que os dados 

apresentados são datados do ano de 2013, que foi quando ocorreu a última publicação do Atlas 

da Economia Solidária, portanto, dados antigos. Apesar disto, entende-se que seja importante 

trazê-los para análise à luz da discussão aqui realizada e optou-se por não buscar dados de outras 

fontes, tendo em vista não tratarem-se de dados oficiais sobre esta política pública. 

Todo o processo sucedeu como a “prática de um ofício” (MILLS, 1972), envolvendo 

inúmeras atividades, esforço diário e contínuo que, gradativamente, tomaram a forma de um 

trabalho consistente, reunindo todo o aperfeiçoamento intelectual adquirido.  

O primeiro capítulo traz um debate voltado para a formação social brasileira e para as 

tendências mais atuais do mercado de trabalho e de nossa sociedade como um todo, com o 

objetivo de justificar o surgimento da economia solidária no Brasil. Se as mudanças na 

sociedade capitalista global levaram a importantes alterações na sociedade brasileira, é 

importante compreender que não se trata de uma ruptura com nossa história de subalternidade, 

mas sim que elementos historicamente presentes em nossa sociedade são hoje ressignificados 

e exigem respostas das classes capitalistas fundamentais em constante disputa. Já neste capítulo, 

é reservado um item específico para a economia solidária, o qual tratará sobre seu surgimento 

no Brasil e apresentará questionamentos e reflexões importantes na busca pelo entendimento 

de seus propósitos, suas possibilidades e limitações frente à totalidade capitalista, polemizando 

com o pensamento de seu principal teórico e entusiasta, o economista Paul Singer. 

O segundo capítulo, por sua vez, dá prosseguimento ao que foi discutido no capítulo 

anterior e aborda nosso objeto de pesquisa sob o ângulo da política pública. Para isto, 

inicialmente trava um debate sobre o caráter do Estado capitalista e sua redefinição sob o 

neoliberalismo. Em seguida, aborda as tendências recentes das políticas sociais públicas, 
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principalmente aquelas direcionadas ao emprego e à geração de renda no Brasil sob o 

neoliberalismo. Para situar o cenário no qual a economia solidária emerge e se desenvolve 

como política pública foi destinado um item inteiro para o debate sobre o caráter conciliatório 

dos governos petistas e sobre as consequências de suas escolhas políticas perante as tentativas 

de chegar ao poder e, atingido este objetivo, de manter a chamada governabilidade. É no último 

item deste trabalho que travamos o debate sobre o papel que a política pública de economia 

solidária cumpriu durante seus treze anos de existência e que pode vir a cumprir nos próximos 

períodos, tendo em vista a presença de inúmeras propostas nesta área em programas eleitorais 

progressistas e de esquerda. Neste item é questionado ainda sobre função no que diz respeito à 

proteção social da classe trabalhadora, já tão fragilizada após mais de duas décadas de 

contrarreformas neoliberais. 

No terceiro e último capítulo exploramos categorias como emancipação, consciência, 

alienação, ideologia etc. sob o olhar do marxismo, oferecendo uma aproximação, ainda que 

inicial, com as mesmas e analisando como se expressam na totalidade capitalista. Em seguida 

buscamos tratar sobre as transformações ocorridas no mundo capitalista com a nova etapa que 

se abriu a partir do último quartel do século XX, marcado por importantes eventos históricos, 

como o fim da URSS e a guinada do capitalismo e de seus efeitos bárbaros a nível mundial, 

dando ênfase para as ocorrências resultantes destes eventos no âmbito subjetivo e no processo 

de produção e reprodução da vida social. Trazemos ainda elementos importantes para discutir 

o avanço do conservadorismo na sociedade contemporânea, o processo de apropriação de 

bandeiras de luta históricas da classe trabalhadora pelo capital e a consequente ressignificação 

dessas lutas, assim como as tendências atuais no âmbito de organização e representação política 

da classe trabalhadora e seus principais desafios.  

De forma resumida, podemos dizer que o terceiro capítulo deste trabalho visa debater 

amplamente sobre a categoria de emancipação e as formas que pode assumir, utilizando para 

isto categorias e temas interligados. Será possível notar que a discussão mais específica sobre 

a economia solidária aparecerá de forma esparsa ao longo do capítulo, porém, a discussão nele 

realizada será essencial para a avaliação da hipótese acima apresentada. 
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CAPÍTULO I – FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E O PROJETO DA ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

 

Este capítulo abordará o processo de surgimento e desenvolvimento da economia 

solidária no Brasil, tendo em vista as particularidades da formação social brasileira e o 

amálgama entre arcaico e moderno, de forma que o primeiro item abordará a formação da 

burguesia e do proletariado brasileiro, a partir de processos históricos situados, principalmente 

no fim do século XIX e no início do século XX com o processo de industrialização brasileira e 

os processos migratórios do campo para as cidades e também da Europa para o Brasil. Serão 

abordadas também as particularidades dessas classes na formação social brasileira, as alianças 

entre diferentes setores da burguesia e seus interesses, muitas vezes antagônicos, assim como a 

trajetória da classe trabalhadora urbana e rural. Tratará também da constituição do mercado de 

trabalho no Brasil, que possui como características principais os altos índices de desemprego e 

de informalidade que fazem com que amplos setores da classe trabalhadora recorram a uma 

ampla variedade de formas de organização econômica buscando garantir sua sobrevivência e a 

tão propagada mobilidade social.  

O segundo item partirá do que foi tratado na primeira parte deste capítulo para realizar 

uma análise mais pormemorizada sobre o exército industrial de reserva e sobre as leis que regem 

o modo de produção capitalista, em termos marxistas, para tratar das tendências mais atuais no 

que diz respeito ao aumento do desemprego e da informalidade e à precarização dos postos de 

trabalho e sobre o papel que estes elementos cumprem no processo de acumulação de capitais, 

conforme tem sido exigido atualmente. 

Em seguida, trataremos especificamente da economia solidária no Brasil, partindo do 

pressuposto de que seu surgimento está intimamente relacionado tanto com a formação social 

brasileira quanto com as tendências mais atuais do sociometabolismo do capital e do mundo do 

trabalho.  Este item tratará da economia solidária ainda de forma mais ampla, sem restringí-la 

ao âmbito da política pública e trará elementos importantes para levar à reflexão sobre suas 

capacidades emancipatórias e sua funcionalidade ao capital. 
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1.1 Formação das classes fundamentais e do mercado de trabalho no Brasil 

Quando se trabalha com uma perspectiva histórica, como a que desenvolvemos neste 

trabalho, faz-se necessário compreender de que forma se originou e como se desenvolveu uma 

certa sociedade. Neste caso, interessa compreender a formação da sociedade brasileira e do 

capitalismo no Brasil, buscando elucidar suas particularidades diante da formação capitalista 

clássica, conforme ocorreu nos países europeus como França e Inglaterra. 

Trotsky, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo na Rússia (parte da periferia do 

capitalismo mundial), sob a categoria da totalidade, percebeu a coexistência, a articulação entre 

diferentes estágios do desenvolvimento do capitalismo, um amálgama “das condições locais 

(atrasadas) com as condições gerais (avançadas)” (LOWY, 1995, p. 75) que caracteriza a Teoria 

do Desenvolvimento Desigual e Combinado. 

Assim, percebeu que o desenvolvimento do capitalismo não se dá, da mesma forma, nas 

diferentes nações ao redor do globo. Um país considerado atrasado pode assimilar as conquistas 

materiais e ideológicas daqueles considerados adiantados, de forma que os resultados se dão 

antes do esperado, levando a uma combinação original em cada nação. Nas palavras do próprio 

Trotsky (1977, p. 25): 

A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processus histórico, evidencia-se 

com maior vigor e complexidade nos destinos dos países atrasados. Sob o chicote das 

necessidades externas, a vida retardatária vê-se na contingência de avançar aos saltos. 

Desta lei universal de desigualdade dos ritmos decorre outra lei que, por falta de 

denominação apropriada, chamaremos de lei do desenvolvimento combinado, que 

significa aproximação das diversas etapas, combinação das fases diferenciadas, 

amálgama das formas arcaicas com as mais modernas.  

                                                                                                                                                                                                               

Apesar da análise de Trotsky ter como objeto o desenvolvimento do capitalismo em uma 

nação específica (a Rússia do século XIX e início do século XX), a lei por ele exposta possui 

traços comuns às demais formações sociais que se constituem como parte da periferia do 

sistema capitalista, como é caso do Brasil. 

Assim como a economia e a sociabilidade dos países periféricos se desenvolve de 

maneira desigual à dos países centrais, a classe trabalhadora das formações sociais dependentes 

também se desenvolve de maneira distinta. As classes trabalhadoras das regiões periféricas e 

subdesenvolvidas estão submetidas a uma relação de maior exploração, uma vez que são 
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duplamente exploradas para a produção de valor: pelas frações da burguesia nacional, por um 

lado, e pela burguesia internacional, por outro. 

Entendendo o subdesenvolvimento como fruto do próprio processo de construção do 

capitalismo, que se dá de forma desigual nos diferentes países e que não se constitui em uma 

etapa a ser superada para alcançar o nível de desenvolvimento dos países centrais, é possível 

fazer uma análise do Brasil, como país dependente, em sua relação de país subdesenvolvido 

com o imperialismo dos países desenvolvidos. 

Umas das principais características do desenvolvimento capitalista nos países 

dependentes é a ausência de uma burguesia revolucionária – que nos países nos quais a 

formação do capitalismo se deu de forma clássica foi capaz de levar à ruptura com a antiga 

ordem feudal – e, em seu lugar, a presença de uma burguesia subordinada aos interesses da 

burguesia dos países imperialistas e dividida entre frações, consideradas modernizadoras (as 

industriais) ou conservadoras e arcaicas (as agrárias). 

Segundo Sampaio (2012), Florestan Fernandes, que entende a dependência a partir do 

desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo, observa que no Brasil as estruturas 

sociais e econômicas do mundo colonial permaneceram na passagem para o capitalismo, o que 

garantiu o controle das velhas elites e expressa o abismo que se criou entre desenvolvimento 

econômico e democracia social. Portanto, no Brasil, a ruptura com o capitalismo dependente só 

pode ser resultado de um processo de luta política que se dê contra a burguesia nacional, já 

incapaz de exercer suas potencialidades civilizatórias, e contra o próprio capitalismo, o que põe 

a necessidade de uma revolução socialista. 

Traço fundamental a ser apontado é que os elementos que caracterizam o capitalismo 

propriamente dito apareceram tardiamente no Brasil. O ato de compra e venda da força de 

trabalho, por exemplo, surgiu em um período no qual o capitalismo já se colocava 

mundialmente como modo de produção –material e de vida – hegemônico e os meios de 

produção já estavam amplamente desenvolvidos. Da mesma forma, o surgimento das classes 

capitalistas fundamentais, sendo elas a burguesia e a classe trabalhadora - enquanto classe 

desprovida dos meios de produção, dona apenas de sua própria força de trabalho e livre para 

vendê-la no mercado – também ocorreu de forma tardia. Mesmo após formadas, estas classes 

trouxeram consigo aspectos pertinentes às antigas classes que formavam a sociedade brasileira. 
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Para Fernandes (2006) a Revolução Burguesa no Brasil não rompeu definitivamente 

com o passado autocrático, mas antes conciliou-se com este. A Independência e a República, 

apesar de apresentarem os germes do poder burguês e da dominação burguesa, não 

representaram uma ruptura definitiva com o mundo senhorial e com o poder oligárquico. 

O Brasil não é somente um país de origens coloniais: nele o colonialismo não foi 

destruído até o fim e até o fundo. Essa afirmação vale tanto no que concerne a uma 

tradição colonial – que vinca a mentalidade e certos aspectos do modo de ser das elites 

das classes dominantes e da capitulação passiva entre os humildes e os destituídos – 

quanto no que respeita à submissão às nações capitalistas centrais (na esfera dos 

interesses, do estilo de vida, das correntes literárias, artísticas ou filosóficas em moda 

etc.). A arrogância e a prepotência – e o uso da violência ocasional ou sistemática – 

conferem aos de cima uma vantagem decisiva sobre os de baixo, que curvam a espinha 

quando deveriam erguer os punhos. Esta situação está se alterando, mas muito devagar 

e de modo tão variável quão imprevisível (FERNANDES, 1991, p.28) 

 

A colonização e a escravidão foram fatores que acarretaram no desenvolvimento tardio 

do capitalismo no Brasil. Deve-se postular, porém, que não se trata de um desenvolvimento 

capitalista tradicional, uma vez que não houve uma verdadeira ruptura com a dominação 

externa. Atualmente, tal dominação externa se dá pela via imperialista, mas, anteriormente, já 

assumiu as formas colonial e neocolonial1. Assim, desenvolveu-se apenas um capitalismo 

dependente e incapaz de cumprir com todas as tarefas que é chamado a assumir (FERNANDES, 

2006). 

Desde sua origem o Estado brasileiro se curva perante os interesses dos senhores, 

mantendo as estruturas coloniais existentes. O poder manteve-se concentrado no topo e 

respondendo aos planos da minoria dirigente. Foi marcado pela ausência de um projeto de 

“Nação”, pelo caráter autocrático e por uma democracia restrita. A formação do Estado 

brasileiro independente, desde o início, articulou-se com as potências dominadoras 

internacionais. 

                                                 
1 Segundo Florestan Fernandes (2006), dominação colonial é aquela que teve origem com a “conquista” 

portuguesa e que possuía fundamento legal e político. Neste sistema Coroa permitia aos colonizadores a exploração 

econômica da terra, e esses, por sua vez deviam obediência e submissão à coroa, o que apenas foi possível com a 

inserção da força de trabalho escrava. A Independência, proclamada em 1822, apesar de romper com o estatuto 

colonial, não altera a estrutura de economia colonial vigente, ou seja, a estrutura que se erguia sobre o trabalho 

escravo e a grande plantação voltada para a exportação, o que faz com que os laços coloniais deixem o âmbito 

jurídico e se localizem no plano econômico. Assim, ocorre o advento do neocolonialismo, que mantém a estrutura 

econômica colonial, interessante às burguesias dos países centrais que praticam a dominação externa e asseguram 

a posição subordinada do Brasil – e de outros países da América Latina – no cenário internacional. 
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O Estado nacional foi o meio pelo qual se institucionalizaram os processos de aumento 

da exploração da classe trabalhadora e de sobreapropriação repartida do excedente econômico 

adquirido mediante exploração das massas, processos estes que caracterizam o capitalismo 

selvagem, ou seja, 

o “capitalismo possível” na periferia, na era da partilha do mundo entre as nações 

capitalistas hegemônicas, as “empresas multinacionais” e as burguesias das “nações 

em desenvolvimento” – um capitalismo cuja realidade permanente vem a ser a 

conjugação do desenvolvimento capitalista com a vida suntuosa de ricas e poderosas 

minorias burguesas e com o florescimento econômico de algumas nações imperialistas 

também ricas e poderosas. Um capitalismo que associa luxo, poder e riqueza, de um 

lado, à extrema miséria, opróbrio e opressão, do outro. Enfim, um capitalismo em que 

as relações de classe retornam ao passado remoto, como se os mundos das classes 

socialmente antagônicas fossem os mundos de “nações” distintas, reciprocamente 

fechadas e hostis, numa implacável guerra civil latente (FERNANDES, 2006, p. 353-

354). 

 

Para o autor, é necessário entender como a particularidade brasileira se articula com o 

cenário capitalista mundial e, a partir deste entendimento, revela que a burguesia nacional é 

uma parceira menor e subordinada da burguesia internacional e que a dominação externa só é 

possível através da dominação interna, sendo, portanto, uma dominação externa e interna, em 

que uma só é possível mediante a outra em uma relação dialética. Daí a natureza compósita da 

burguesia, ou seja, a união da burguesia nacional com a burguesia internacional imperialista 

leva ao aumento da exploração da classe trabalhadora brasileira. Assim, o excedente econômico 

é dividido entre as burguesias interna e externa, fazendo vigorar um padrão de heteronomia, 

diretamente relacionado à ideia de desenvolvimento desigual e que representa o oposto de 

autonomia presente nos países capitalistas do mundo desenvolvido.  

Para utilizar as palavras do autor (FERNANDES, 2006, p. 343), pode-se dizer que as 

burguesias dos países dependentes, como a burguesia brasileira, querem “manter a ordem, 

salvar e fortalecer o capitalismo, impedir que a dominação burguesa e o controle burguês sobre 

o Estado nacional se deteriorem”. A burguesia local, portanto, não deseja romper com a 

burguesia internacional dos centros hegemônicos nem formar uma economia “autônoma” e 

“autossuficiente” capaz de se desenvolver sem as alianças internacionais, sendo portanto uma 

burguesia pró-imperialista. 

Desse modo as classes subalternas tornam-se ainda menos participativas nos espaços 

políticos, nas decisões e na repartição do excedente produzido, aprofundando assim sua situação 

de subalternidade. O Brasil é caracterizado pelo desenvolvimento desigual interno e pela 
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dominação imperialista externa, tal articulação possibilita a manutenção de setores, 

consciências e estruturas sócio-econômicas arcaicas e diferentes do tradicional padrão 

capitalista. 

Também diferente da transição clássica ao capitalismo, que se deu a partir do processo 

de industrialização, no Brasil foi o comércio que deu início à transição para o modo de produção 

realmente capitalista. Foi também o comércio que definiu os interesses comuns das várias 

burguesias, ocorrendo a unificação de suas frações posteriormente no plano político ao 

convergirem para o Estado e utilizá-lo para alcançar seus objetivos e arranjos dos mais diversos 

e complexos. 

De forma um tanto quanto resumida, para Fernandes (2006), a Revolução Burguesa 

brasileira teve como eixo a repressão do proletariado e a união dos setores burgueses e 

autocráticos, pois, diferente das revoluções burguesas clássicas, a burguesia nacional não 

confrontou a aristocracia agrária. O capitalismo no Brasil (assim como nos demais países 

“retardatários”) não é o mesmo que o capitalismo clássico, assim como a burguesia nacional é 

diferente da burguesia revolucionária de países como a França. Fazendo um paralelo com a lei 

do desenvolvimento desigual e combinado, podemos dizer que fundiram-se o “velho” e o 

“novo”, formando um amálgama entre o arcaico e o moderno, uma união entre a antiga 

aristocracia comercial e as elites dos imigrantes, a dominação burguesa aliada ao poder 

oligárquico. Para manter-se à frente do Estado as classes alta e média defenderam-se pondo em 

prática uma contrarrevolução, transformando o Estado em instrumento da burguesia nos planos 

econômico, social e político. Desta forma, além de garantir a estabilidade necessária, também 

criou mecanismos de aceleração do desenvolvimento capitalista. Nas palavras do autor: 

No caso brasileiro, a burguesia se moldou sob o tipo de capitalismo competitivo que 

nasceu da confluência da economia de exportação (de origens coloniais e 

neocoloniais) com a expansão do mercado interno e da produção industrial para esse 

mercado (realidades posteriores à emancipação política e condicionantes de nossa 

devastadora “revolução urbano-comercial). No entanto, a burguesia atinge sua 

maturidade e, ao mesmo tempo, sua plenitude de poder sob a irrupção do capitalismo 

monopolista, mantidas e agravadas as demais condições, que tornaram a sociedade 

brasileira potencialmente explosiva, com o recrudescimento inevitável da dominação 

externa, da desigualdade social e do subdesenvolvimento (FERNANDES, 2006, p. 

258) 

  

Outro autor que trata da formação capitalista no Brasil, tendo como foco o 

desenvolvimento capitalista no Brasil após a industrialização dos anos 1930, é Francisco de 

Oliveira (2003, p. 33) que entende o subdesenvolvimento como “uma ‘produção’ da expansão 



23 
 

do capitalismo”. Para o autor, a partir desta década foi introduzido um novo modo de 

acumulação qualitativamente e quantitativamente diferente do modelo agrário-exportador 

anteriormente predominante, mas que mantém com este uma relação dialética. 

O desenvolvimento tipicamente capitalista no Brasil, ou seja, sua industrialização, deu-

se de forma subordinada às burguesias internacionais, através de um processo de Revolução 

Passiva2 iniciado nas primeiras décadas do século XX. Junto com a industrialização surgiram 

as primeiras formas de luta da classe trabalhadora brasileira, com muita influência dos 

imigrantes europeus chegados para servir de mão-de-obra nas indústrias iniciantes. Cabe 

salientar que, desde esse período, as burguesias brasileiras utilizam-se de inúmeras estratégias 

para a obtenção de consenso dos trabalhadores e, assim, minimizar ou até eliminar conflitos 

sociais. Um dos argumentos utilizados era o de que o pacto entre trabalhadores e a burguesia 

deveria ser suficiente para garantir as taxas salariais e os níveis de empregabilidade. Argumento 

este que vemos retornar constantemente, principalmente em períodos de crise e instabilidade 

econômica e política. 

O autor assinala que, mesmo com a industrialização, as classes proprietárias rurais 

mantinham o controle das relações externas da economia e continuavam presentes na estrutura 

de poder através do Estado e participando ativamente dos ganhos da expansão do sistema. 

Afinal, diferente do modelo clássico de formação capitalista clássica que destruiu 

completamente o modo de acumulação anterior, a especificidade brasileira preservou os 

diferentes modos de acumulação, preservando o modelo anterior. As novas relações de 

produção implantadas permitiram que se perpetuassem as relações não capitalistas de produção, 

reprodução e apropriação do excedente. A relação dialética entre os diferentes modos de 

acumulação consiste em que  

A “especificidade particular” de um tal modelo consistiria em reproduzir e criar uma 

larga “periferia” onde predominam padrões não-capitalísticos de relações de 

produção, como forma e meio de sustentação e alimentação do crescimento dos 

setores estratégicos nitidamente capitalistas, que são a longo prazo a garantia das 

estruturas de dominação e reprodução do sistema” (OLIVEIRA, 2003, p.69) 

 

                                                 
2 Em termos gramscianos, Revolução Passiva diz respeito a um processo de revolução burguesa que visa 

estabelecer o capitalismo sem que haja a participação de um movimento radical com participação popular, como 

se deu na Revolução Francesa. “Sobre revolução passiva. Protagonistas os ‘fatos’ por assim dizer e não os ‘homens 

individuais’. Como sobre um determinado invólucro político necessariamente se modificam as relações sociais 

fundamentais e novas forças efetivas políticas surgem e se desenvolvem, que influem indiretamente, com a pressão 

lenta mas incoercível, sobre as forças oficiais que se modificam a si próprias sem perceberem, ou quase” 

(GRAMSCI, op. cit., p. 1818-1819) 
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Para Oliveira (2003), as classes dominantes optaram por formas de divisão de trabalho 

que preservassem a dominação social existente, mesmo que para isso fosse preciso manter a 

posição medíocre no cenário internacional. O Estado, por sua vez, cumpriu o papel de 

institucionalizar os fatores já existentes e de intervir para consolidar o novo modo de 

acumulação. 

Fica claro, assim, que a burguesia nacional não assumiu o papel de instrumento da 

modernidade, mas antes, aliou-se à oligarquia nacional, mantendo-se a hegemonia desta última 

que soube se adaptar e tirar proveito das mudanças ocorridas, tudo para controlar o ritmo da 

modernização de forma a evitar processos revolucionários que pudessem desestabilizar a 

ordem. A burguesia brasileira mostrou-se ultraconservadora e reacionária e, por outro lado, 

modernizadora apenas de forma moderada. Nessa tendência modernizadora, em parte recebida 

do exterior, o Brasil se tornou uma economia capitalista satélite, não podendo passar disto. Mais 

uma vez demonstra-se a convergência dos interesses das burguesias interna e externa em manter 

a economia nacional neste patamar e a manutenção do caráter autocrático da dominação 

burguesa. 

No que diz respeito, especificamente, à formação do mercado de trabalho no Brasil, 

pode-se dizer que tratou-se de processo difícil, devido ao próprio passado colonial e 

escravocrata, às diferenças e diversidades regionais e ao papel assumido pelo Estado em suas 

diversas etapas. Apesar da colonização ter estabelecido as bases para o capitalismo, ela 

inviabilizava a constituição do trabalho livre, uma vez que não existia uma sociabilidade capaz 

de assegurar a produção e reprodução da força de trabalho, mas sim relações sociais e 

econômicas arcaicas que tinham como único objetivo proporcionar o desenvolvimento do 

capitalismo europeu.  

O mercado de trabalho tipicamente capitalista só pode existir quando o trabalhador é 

“livre” para vender sua força de trabalho, transformando-se esta última em única propriedade 

do trabalhador e constituindo-se em fonte de valor. O regime de trabalho escravo garantia 

acumulação de riquezas e a extração de mais-valia absoluta, mas não acumulação de capital e 

extração de mais-valia relativa e fazia do sujeito que realizava o trabalho a própria mercadoria, 

ao revés de sua força de trabalho. Para que tal quadro fosse alterado e para que constituam-se 

as condições necessárias para a formação de um mercado de trabalho era necessário “libertar” 

o trabalhador e expropriá-lo dos meios de produção, o que só viria a acontecer graças ao papel 

desempenhado pelo Estado (BARBOSA, 2008). 
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No que diz respeito ao papel que cumpriu o Estado na formação do mercado de trabalho 

nacional destaca-se a regulação da transição da escravidão para a produção do trabalho 

assalariado livre, fornecendo força de trabalho de diferentes origens (imigrantes, brasileiros 

livres, ex-escravos) para o capital. O Estado dedicou-se a criar leis que impediam o acesso da 

força de trabalho não escrava aos meios de produção e que formavam culturalmente esta força 

de trabalho na “escola do trabalho”. Se antes podia-se falar em escassez de força de trabalho 

este quadro inverte-se a partir da intervenção do Estado, gerando um excesso deste componente 

imprescindível para o processo de trabalho e produção de valores – de uso e de troca (idem). 

O que realmente possibilitou a formação do mercado de trabalho foi a migração em 

massa de trabalhadores europeus para o Brasil, processo que foi viabilizado e subvencionado 

pelo Estado brasileiro. Migração esta que ocorreu em número acima das necessidades imediatas 

do capital nacional naquele período. Aspecto importante na formação do mercado de trabalho 

brasileiro, que traz consequências até os dias atuais, foi o fato da população negra não ser 

incorporada ao trabalho livre após a abolição do regime escravocrata. Outros aspectos 

relevantes a serem citados foram a migração dos trabalhadores do campo para as cidades – em 

um movimento migratório posterior que veio substituir a migração estrangeira - e a não 

incorporação dos brasileiros empobrecidos e inativos que viviam à margem da sociedade 

escravocrata e que no período de transição pós-abolição foram expropriados de toda e qualquer 

meio e condição que lhes permitisse subsistir fora das relações capitalistas de produção e 

reprodução. 

Ao invés de uma ruptura brusca, a adoção do trabalho livre foi de fato uma transição 

para várias formas de dependência, que adaptaram à nova realidade o arsenal de 

práticas mantidas durante a escravidão. Ou seja, predominava uma articulação de 

modos precários de assalariamento com antigas relações de propriedade e mando, 

combinando-se de forma original a impunidade patriarcal com o pouco-se-me-dá do 

proprietário moderno. No caso do imigrante, a força senhorial continuava pesando, 

menos suscetível aos prêmios e recompensas do patrão (BARBOSA, 2008, p. 157). 

 

Há de se destacar que o mercado de trabalho foi o último componente de uma economia 

capitalista a se organizar e, mesmo assim, até a década de 1930, organizou-se apenas nos centros 

mais dinâmicos do país, com destaque para a região Sudeste. Mesmo durante as fases de maior 

crescimento econômico, industrialização e ampliação do emprego assalariado manteve-se uma 

certa abundância de força de trabalho nestes centros, o que levou um amplo contingente da 

população para o mercado informal, precarizado e desregulado e alguns setores para o trabalho 

autônomo não-assalariado (idem). 
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Até a década de 1930 o mercado de trabalho brasileiro em formação era ainda bastante 

fragmentado e ausente da generalização de relações capitalistas propriamente ditas. Após esta 

década o mercado de trabalho se nacionalizou e surgiram as primeiras legislações de proteção 

ao trabalho com vistas a estatizar e repolitizar os conflitos de classe de forma a amortecê-los, 

uma vez que desde a primeira década do século XX, antes mesmo da nacionalização e da 

consolidação efetiva do mercado de trabalho, já ocorriam greves e mobilizações da classe 

trabalhadora nos centros dinâmicos (BARBOSA, 2008; BEHRING, 2011).  

Porém, o processo de formação do mercado de trabalho no Brasil não ocorreu de forma 

espontânea ou linear, mas carregou – e ainda carrega – a herança da escravidão e apresentou-se 

de forma diferenciada nas diferentes regiões do país, contando sempre com a forte intervenção 

do Estado e o autoritarismo do mesmo e da burguesia para controlar esta formação e a 

movimentação da classe trabalhadora, de forma a contê-la e organizá-la segundo seus interesses 

(BARBOSA, 2008). Além disso, pela forma como sucedeu, parcela importante da classe 

trabalhadora que figurava como excedente perante as necessidades imediatas do capital, migrou 

de forma definitiva para o setor informal e uma parcela passou a funcionar, de forma flutuante 

ou estagnada, como reserva de força de trabalho disponível para ser utilizada em momentos de 

crescimento da economia ou como redutor do poder de negociação dos trabalhadores inseridos 

no mercado de trabalho formal, ficando assim extremamente vulnerável às movimentações do 

mercado e avançando em direção ao pauperismo (idem, 2008, p. 254). 

O Estado brasileiro, sob o comando das frações burguesas, não ofereceu nenhum tipo 

de proteção social aos negros libertos, aos trabalhadores pobres e desempregados que 

aumentavam o exército industrial de reserva e eram empurrados para a informalidade e para 

relações precárias e/ou não capitalistas de trabalho. Paralelamente a isto, a proteção social 

sempre esteve a passos largos de universalizar-se no Brasil. 

Conforme hoje já é bem claro, não existe um modelo único de transformação e 

desenvolvimento capitalista à maneira que se deu a Revolução Burguesa clássica de alguns 

países europeus. Outro aspecto que ainda gera discussões no senso comum, mas que também 

já deu provas de que deve ser superada é a de que o subdesenvolvimento é apenas um estágio 

que pode ser superado com o desenvolvimento do capitalismo nacional. Diante disto, podemos 

afirmar que a expansão capitalista dos países dependentes está “fadada a ser permanentemente 

remodelada por dinamismos das economias centrais e do mercado capitalista mundial” 
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(FERNANDES, 2006, p. 339). O que quer dizer que, atualmente, o capitalismo brasileiro 

responde ao estágio de financeirização do capitalismo mundial hegemônico. 

O que a parte dependente da periferia “absorve” e, portanto, “repete”, com referências 

aos “casos clássicos” são traços estruturais e dinâmicos essenciais, que caracterizam 

a existência do que Marx designava como uma economia mercantil, a mais-valia 

relativa, etc. e a emergência de uma economia competitiva diferenciada ou de uma 

economia monopolista articulada etc. Isso garante uniformidades fundamentais, sem 

as quais a parte dependente da periferia não seria capitalista e não poderia participar 

de dinamismos de crescimento ou de desenvolvimento das economias capitalistas 

centrais (idem, p. 339). 

 

 

Apesar das diferenças analíticas entre Fernandes (2006) e Oliveira (2003) é possível 

observar que o pensamento dos autores converge no que diz respeito à união dialética entre a 

autocracia e a burguesia brasileiras, ao papel de subalternidade do Brasil no contexto do 

capitalismo internacional e a referência entre o desenvolvimento nacional desigual com relação 

ao desenvolvimento das nações hegemônicas. Desenvolvimento este, que além de desigual 

consideramos que seja combinado, conforme apontou Trotsky, uma vez que introduz novas 

relações no arcaico e reproduz relações arcaicas no novo. 

É devido à própria formação social brasileira que tantos são jogados para ao mercado 

de trabalho informal. Segundo Ianni (1984), o Brasil vive um processo de contrarrevolução 

permanente, no qual os interesses dos subalternos são desconsiderados e massacrados pelos 

interesses da classe dominante representadas pelo aparato estatal. Mesmo durante os governos 

que souberam aliar pautas dos movimentos sociais e dos trabalhadores aos interesses do grande 

capital utilizando-se do consenso, como foi o caso dos governos do PT, a coerção sempre esteve 

presente para controlar a ascensão popular e criando e recriando um Estado forte e impositivo 

aos “de baixo”. 

Todos estão de acordo em que as classes dominantes, ou os blocos de poder, sempre 

buscaram impor os seus interesses, em geral de forma exclusiva, sobre o conjunto da 

sociedade. Por meio da “conciliação entre frações das classes dominantes” e lançando 

mão de “medidas aplicadas de cima para baixo”, em geral os blocos de poder 

conseguiram monopolizar largamente o aparelho estatal. Seja impondo-se pela 

violência, seja antecipando-se na adoção de medidas paliativas, seja cooptando 

lideranças e organizações, com frequência as classes e frações de classes dominantes 

impõem-se aos grupos e classes subordinados, na cidade e no campo. Talvez se possa 

dizer que “as transformações ocorridas em nossa história não resultaram de autênticas 

revoluções, de movimentos provenientes de baixo para cima, envolvendo o conjunto 

da população”. Há algo na história da sociedade brasileira que permite que “o poder 

burguês” consiga sempre reiterar e fortalecer as “estruturas e funções nacionais de sua 

dominação de classe” (IANNI, 1984, p. 33). 
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Assim como Florestan Fernandes, entendemos que a ordem burguesa no Brasil está 

consolidada e que o domínio burguês é hegemônico, apesar da forma como se consolidou este 

processo ser diferente do caso clássico, sendo que o que torna possível a consolidação é a 

incorporação do imperialismo ao bloco de alianças existente. 

Resumindo o conteúdo expresso acima, o fato do Brasil compor a periferia do capital, 

de forma dependente ao capitalismo avançado dos países centrais confirma a lei do 

desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo mundial. A burguesia brasileira se 

formou a partir das frações oligárquicas regionais, principalmente do sudeste do país, e ao 

mesmo tempo em que assumiu papel subordinado perante as burguesias internacionais, sempre 

demonstrou muita força perante o proletariado nacional, utilizando-se em grande medida da 

coerção, mas também do consenso, demonstrando adaptabilidade e habilidade perante os 

conflitos. 

A não integração dos negros libertos e o excesso de força de trabalho para as 

necessidades imediatas do capital, devido ao processo de migração de força de trabalho 

europeia, aliados à omissão do Estado perante sua função de proteção social gerou um mercado 

de trabalho extremamente desigual, em que muitos trabalhadores foram definitivamente 

posicionados às margens do assalariamento capitalista tradicional – ainda que incorporados ao 

ciclo de valorização do capital – e ausentes de todo tipo de proteção social. 

Isto significa que, diferente dos países centrais que, pela forma em que se deu o 

desenvolvimento do capitalismo em seus territórios ou pela posição que assumiram no mundo 

capitalista em seu processo de expansão e desenvolvimento, sempre estivemos distantes de 

alcançar e explorar os limites que a própria sociedade do capital pode oferecer. A burguesia 

brasileira não cumpriu suas tarefas revolucionárias, o nosso Estado não intermediou nosso 

processo de emancipação política e, conforme já vimos no decorrer deste item, alcançar o nível 

de desenvolvimento dos países centrais, assim como as possibilidades e os limites do processo 

de emancipação política, não depende apenas de um processo de desenvolvimento etapista 

como já se acreditou há um tempo atrás, pois trata-se da lógica de funcionamento do próprio 

capitalismo, que para avançar em algumas regiões necessita manter outras sob as marcas do 

atraso. 

Este processo do desenvolvimento do capitalismo mundial que, aliado às 

transformações mais recentes na sociabilidade capitalista, que encontra-se em uma crise 
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estrutural e em um movimento descendente do assalariamento, tornou o fosso que nos separa 

da emancipação política ainda mais profundo e exigiu da classe trabalhadora estratégias 

imediatas de sobrevivência, ainda que não institucionalizadas e não garantidas enquanto direito, 

como é o caso da economia solidária. 

O ressurgimento de práticas econômicas tradicionais, assim, coaduna-se com a 

economia do tempo presente. Com isso, as relações contratuais entre o mercado e a 

força de trabalho diversificam-se, com implicações diretas sobre a identidade, a 

consciência e a prática política dos trabalhadores. Exemplo disso são a fragilização da 

ação sindical, a ampliação do emprego do trabalho feminino desvalorizado e a difusão 

do empreendedorismo (BARBOSA, 2007, p.48). 

 

 

Toda esta discussão nos leva a concluir já neste momento inicial que todas as tarefas 

não realizadas pela burguesia – extremamente conservadora – brasileira na transição para o 

capitalismo são hoje tomadas como tarefas a serem realizadas pela classe trabalhadora e pelos 

setores subalternos. Se pensarmos na forma clássica de transição e consolidação do capitalismo, 

essas tarefas consistem em uma revolução dentro da ordem, que implica a realização de 

reformas inseridas dentro da própria ordem capitalista e que tenham como objetivo aperfeiçoar 

as capacidades da sociedade burguesa e construir uma sociedade mais democrática e capaz de 

aglutinar a sociedade política restrita (Estado) e a sociedade civil. 

Porém, como uma revolução dentro da ordem nos moldes postos acima é incompatível 

com o capitalismo selvagem existente entre nós e com o padrão de acumulação heterônomo e 

dependente ainda vigente, as reformas propostas só podem ser realizadas mediante uma 

revolução contra a ordem levada a cabo pelos e para os subalternos, que, além das tarefas 

assinaladas acima, destitua a autocracia burguesa, derrote o mandonismo e autoritarismo tão 

presentes na burguesia brasileira, conquiste o poder político e, gradualmente, efetue a 

desagregação da sociedade burguesa e a formação de uma sociedade sem classes, sem sociedade 

civil e sem Estado. Cabe aos próprios subalternos encontrar os meios para construção deste 

processo revolucionário. 

 

1.2 Precarização dos postos de trabalho e desemprego no capitalismo e tendências atuais 

Além dos elementos sócio-históricos abordados no item acima, que constituem-se em 

elementos fundamentais para o desenvolvimento do Estado, das classes capitalistas 

fundamentais e do mercado de trabalho no Brasil, nos deparamos também com os elementos 
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conjunturais que têm levado a reconfigurações importantes no capitalismo dependente 

brasileiro e a profundas consequências para a classe trabalhadora deste país, já tão explorada e 

desprovida de políticas de proteção social consistentes. 

Um dos aspectos que mais chama atenção nas últimas quatro décadas do capitalismo é 

o aumento exponencial do subemprego e do desemprego, que passou a ser também de longa 

duração. Trataremos aqui destas duas tendências do capitalismo contemporâneo, pois segundo 

Antunes (2005, p. 99) “há elementos estruturais e elementos conjunturais que, interagindo 

entre si, se configuram como as causas essenciais do desemprego e da precarização do 

trabalho”. 

No desenvolvimento do modo de produção capitalista, os capitalistas individuais são 

tensionados a aumentar sua produtividade para reduzir o valor das mercadorias individuais ao 

mesmo tempo em que aumenta-se o valor total produzido em uma determinada jornada de 

trabalho. Com a redução do valor das mercadorias individuais é possível eliminar a 

concorrência de outros capitalistas individuais, possibilitando a apropriação de um quantum 

maior de valor. O aumento da produtividade pressupõe mudanças nas condições de produção 

de mercadorias e depende da escala de produção. 

Quanto mais desenvolvida e ampliada a produção capitalista, mais forte a atração 

recíproca entre capitais individuais e sua tendência à centralização. O processo de centralização, 

que leva uma quantidade cada vez maior de capital às mãos de um número menor de capitalistas 

que se tornam cada vez mais poderosos, aumenta e acelera os efeitos da acumulação, ao mesmo 

tempo em que amplia e acelera as transformações na composição técnica do capital. Isto quer 

dizer que o capital precisa, gradativamente e constantemente, aumentar sua composição 

orgânica, ou seja, empregar uma maior quantidade de capital constante em relação à quantidade 

de capital variável. Não necessariamente maior em termos de número de trabalhadores 

empregados, mas na redução do valor investido na força de trabalho, o que também pode ser 

obtido mediante redução dos salários e dos custos com encargos sociais. 

Assim, é produzida uma massa supérflua, a qual Marx, em O Capital, chama exército 

industrial de reserva ou uma superpopulação relativa às necessidades imediatas do capital, que 

possui como papéis principais: i) regulação do preço da força de trabalho; ii) aumento da 

produtividade via intensificação do uso da força de trabalho empregada na produção; iii) 

dinamização dos ciclos de rotação do capital pela quantidade sempre renovável de força de 
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trabalho disponível. Sendo assim, a produção contínua da superpopulação relativa não é apenas 

resultado da reprodução ampliada do capital, mas condição para esta. 

Ao tratar da superpopulação relativa, Marx fala das diferentes formas em que pode 

aparecer, dividindo-a em flutuante, latente e estagnada. A forma flutuante é aquela na qual a 

força de trabalho é ora repelida, ora atraída pelo mercado de trabalho fazendo com que o número 

absoluto de trabalhos ocupados aumente, mas que diminua de forma relativa em comparação 

com o aumento da escala produtiva. Já a forma latente diz respeito à tendência de proletarização 

da população trabalhadora rural, ou seja, forma-se no campo uma superpopulação latente que 

flui continuamente para as cidades e que é “reduzido ao salário mínimo e está sempre com um 

pé no lodaçal do pauperismo” (MARX, 2017, p. 718). A terceira forma que assume a 

superpopulação relativa, a estagnada, é parte dos trabalhadores ativos e empregados, porém de 

forma irregular, que proporciona ao capital um depósito inesgotável de força de trabalho 

disponível para suprir suas necessidades e que possui condições de vida abaixo do nível médio 

da classe trabalhadora. 

Por fim, Marx trata da esfera do pauperismo, a mais baixa da superpopulação relativa, 

também subdividida pelo autor em três categorias: i) os aptos para o trabalho, que podem ser 

absorvidos pelo mercado em momentos de crescimento econômico; ii) os órfãos e filhos de 

indigentes, que também podem ser absorvidos pelo exército ativo; iii) os degradados, 

maltrapilhos e incapacitados para o trabalho. Nas palavras do próprio Marx (2017, p. 719) a 

produção do pauperismo “está incluída na produção da superpopulação relativa, sua 

necessidade na necessidade dela, e juntos eles formam uma condição de existência da produção 

capitalista e do desenvolvimento da riqueza”. 

A lei geral de acumulação capitalista, descrita por Marx, nos diz que ao mesmo tempo 

em que, por um lado, aumenta-se a capacidade de produzir riquezas, maior a miséria gerada no 

pólo oposto. E essa relação contraditória entre produção social versus apropriação privada, 

riqueza versus miséria, burguesia versus classe trabalhadora é a base sobre a qual está erguido 

todo o modo de produção capitalista 

Já o elemento conjuntural do desemprego reside nas estruturas de poder vigente e nos 

governos que implementam políticas econômicas e sociais em conformidade com o receituário 

dos organismos internacionais, de forma a exacerbar a lógica destrutiva do elemento estrutural 
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em tempos de neoliberalismo3. Aspectos como a flexibilização, a desregulamentação, a 

privatização e as (contra)reformas recentes como a trabalhista e a da Previdência são alguns 

exemplos de como age o elemento conjuntural. É preciso lembrar, porém, que as conjunturas 

são os momentos nos quais se desenvolve a luta de classes e é nelas que ocorre o encontro entre 

vida cotidiana e as determinações históricas. Portanto, as lutas, assim como as derrotas e 

vitórias, no âmbito das conjunturas determinam e são determinadas pelo elemento estrutural e 

são importantes para o futuro da luta de classes (ANTUNES, 2005). 

Neto (1998) destaca que o aumento exponencial do desemprego nas últimas décadas 

não é fruto apenas da inserção de novas tecnologias no processo produtivo. Compreendendo o 

aumento do exército industrial de reserva como uma pré-condição para a renovação da 

economia capitalista e inserindo em sua análise outros aspectos essenciais para o funcionamento 

do sistema, como, por exemplo, a ação do Estado, o autor conclui que no neoliberalismo o 

exército industrial de reserva funciona como variável estratégica de dominação do capital ao 

fragilizar o poder do trabalho organizado e, com isso, intensificar o trabalho e elevar a 

lucratividade. O aumento do desemprego conduz à redução dos salários e à vulnerabilização da 

força de trabalho, em termos políticos e sociais. Nestes termos, o movimento dos salários não 

são controlados apenas pelo movimento de expansão e contração do exército industrial de 

reserva, mas também por outros fatores, como a correlação de forças da luta de classes. 

O autor destaca que o aumento do desemprego desempenhou papel fundamental para 

reduzir a força política da classe trabalhadora. A resistência dos trabalhadores, principalmente 

organizados nos sindicatos, impunha importantes limites à intensificação do ritmo de trabalho, 

à introdução de algumas tecnologias no processo produtiva e dificultava que a reestruturação 

produtiva fosse levada a cabo, todas medidas necessárias à retomada da lucratividade do capital. 

“Libertar” o mercado de trabalho dos sindicatos, da regulação e da proteção social possibilitou 

uma mudança na mentalidade dos trabalhadores que tornaram-se “colaboradores”. Assim, 

enquanto nos períodos anteriores o aumento do exército industrial de reserva era consequência 

dos movimentos de contração e ampliação do capital, na fase atual é pressuposto para a 

acumulação. O aumento do desemprego significa salários baixos e uma força de vulnerável e 

com pouco poder de barganha (idem). 

Ao discutir-se a precarização dos postos de trabalho e o fenômeno do desemprego 

sempre vem à tona a questão das novas tecnologias introduzidas no processo produtivo. O 

                                                 
3   Neste trabalho, utilizamos a definição de neoliberalismo conforme utilizada por Anderson (1995). 
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debate sobre a questão tecnológica caminha, preponderantemente, em torno de duas direções 

opostas: i) a defesa da introdução destas tecnologias no processo produtivo, partindo da crença 

que possibilitam mais tempo livre aos trabalhadores; ii) a responsabilização do desemprego e 

da precarização dos postos de trabalho na introdução destas tecnologias no processo produtivo. 

Do nosso ponto de vista -  para além do fato da tecnologia hoje existente não estar à disposição 

de sociedade por estar sob o domínio sociopolítico da classe dominante -, esta tecnologia não é 

neutra e sim produto das relações sociais e de produção próprias do capitalismo e tendem a 

obscurecer as relações de classe existentes, de forma tal que na transição para uma sociedade 

superior ao capitalismo faz-se necessária uma completa reestruturação das forças produtivas 

hoje existentes (NOVAES, 2010). 

Nesta fase de acumulação o capital amplia suas formas de controle sobre a classe 

trabalhadora gerando maior subordinação desta última envolvendo e apropriando-se de sua 

consciência: 

Tem-se, então, como resultante, que a prevalência da razão instrumental assume a 

forma de uma enorme irracionalidade societal. O que coloca um desafio fundamental 

e candente: a desconstrução desse ideário e dessa pragmática é condição para que a 

humanidade – e, portanto, também o trabalho – possam ser verdadeiramente dotados 

de sentido, obstando o destrutivo processo de desantropomorfização do trabalho em 

curso desde o início da Revolução Industrial e sua lógica maquímica. (ANTUNES, 

2005, p.152). 

 

 

Dentre as muitas formas e características do trabalho atualmente, Antunes (2008, p.45) 

ressalta a informalização, “isto é, o trabalho desprovido de regulamentação, com redução 

(quando não eliminação) de direitos que foram conquistados através de duras e longas lutas 

sociais”. Conforme já visto, a informalização é um traço característico da formação do mercado 

de trabalho no Brasil, mas o que se vê nas últimas duas décadas é um aumento expressivo deste 

elemento. 

Neste movimento, o trabalho informal também assume novas configurações. Para 

Tavares, (2002), se anteriormente a informalidade era vista como sinônimo de atraso que 

deveria ser eliminada pelo desenvolvimento do capital, no momento atual é reivindicada pelos 

próprios setores capitalistas como uma ação complementar à proteção social. A autora lembra, 

porém, que a existência de trabalhos e empregos informais não significa que estes estão às 

margens do capital, mas que são estimulados pela própria dinâmica do capital e que fazem parte 

do processo coletivo de produção capitalista.  
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Para Neto (1998) “A precarização do trabalho que se alastra sob a condição de 

informalidade, não é um fenômeno desvinculado do desemprego, mas é produzido através dele. 

O fato de a “informalidade” das relações de trabalho amortecer os impactos sobre as taxas de 

desemprego aberto, apenas expõe as formas ‘ocultas de desemprego’”. Com a mudança nas 

configurações da informalidade esta modalidade não está mais restrita às ocupações utilizados 

como meio de garantir a sobrevivência, mas tem se convertido em políticas públicas com 

potencial de combate à pobreza, conforme o demonstram as recomendações dos OI, porém é 

preciso ressaltar que, no capitalismo, a pobreza não pode ser dissociada da crítica à exploração 

do trabalho. 

O mercado de trabalho brasileiro é heterogêneo, apoiado no alto grau de exploração do 

trabalho e na sobreapropriação repartida do excedente, marcado por baixos salários e pouca ou, 

dependendo do caso, nenhuma proteção social, estando em risco ainda a proteção conquistada 

e que hoje está restrita a uns poucos setores da classe trabalhadora ocupada. Muitos ganhos 

provenientes do trabalho garantem apenas a sobrevivência imediata de seus realizadores. Em 

tempos de desemprego, mais do que nunca o trabalho se transforma em meio de subsistência. 

Pode-se dizer que “O Brasil do século XXI continua sendo o país do contrate entre o moderno 

e o atrasado, que tem suas evidências mais gerais rapidamente reveladas na péssima distribuição 

de renda e na elevada pobreza” (DEDECCA, 2008, p. 09). 

O expressivo número de desempregados tem consequências nefastas para o plano social 

e põe em risco as relações jurídicas de proteção social instituídas e é exatamente o que ocorre 

no momento atual4. O trabalho informal só pode ser combatido mediante o estabelecimento de 

proteção a este trabalhador. 

Trata-se, no entanto, de reafirmar a centralidade do trabalho, mas de reconhecer que 

sofreu mutações ao longo do desenvolvimento capitalista e que a partir da década de 1970 

apresenta nova morfologia correspondente às necessidades da acumulação. Atualmente a classe 

                                                 
4  Atualmente, a classe trabalhadora como um todo enfrenta duras batalhas no que diz respeito à manutenção 

de alguns de seus direitos mais importantes e principais responsáveis pela garantia de sua reprodução. Em julho 

de 2017 foi aprovada a Reforma Trabalhista, que alterou mais de 100 artigos da CLT e que, na prática, regularizou 

retrocessos como a flexibilização, o aumento das jornadas de trabalho, redução dos salários, estabelecimento de 

contratos de trabalho baseados na produtividade, dentre outras perdas de direitos historicamente conquistados. 

Seguindo na mesma direção está a proposta da Reforma da Previdência, que sob a alegação de um suposto déficit 

previdenciário, prevê mudanças no que diz respeito ao fim do diferencial da aposentadoria entre homens e 

mulheres (que, em sua maioria, cumprem jornadas duplas, triplas ou até quádruplas); fim das aposentadorias 

especiais como a dos professores; aumento das contribuições mensais; fim da pensão integral, etc. Inúmeros 

estudos já mostraram que o tão propagado rombo da Previdência é falso e que esta contrarreforma que o governo 

visa aprovar nos próximos períodos é mais um estratégia para remunerar o grande capital financeiro ao mesmo 

tempo em que grandes empresas continuam a acumular dívidas bilionárias com o INSS. 



35 
 

trabalhadora é formada por um grupo heterogêneo que compreende todos aqueles que não 

possuem os meios de produção e que necessitam vender sua força de trabalho no mercado para 

sobreviver. Ai estão inclusos os trabalhadores estáveis, temporários e precarizados, qualificados 

e desqualificados, o proletariado rural, fabril e de serviços, além dos trabalhadores 

desempregados. O trabalho, por sua vez é entendido para fins deste estudo como eterna 

necessidade para manter o metabolismo social entre homem e natureza, mas que apresenta 

natureza dúplice e contraditória, que sob o domínio da forma mercadoria “cria, mas também 

subordina, humaniza e degrada, libera e escraviza, emancipa e aliena” (ANTUNES, 2005b, 

p.138). 

Para o neoliberalismo, o desemprego é um fenômeno natural, necessário e fundamental 

para o equilíbrio do sistema e o ajuste neoliberal posto em prática através dos Estados nacionais 

estimula o avanço do exército industrial de reserva através da política econômica. Por outro 

lado, os trabalhadores empregados, mesmo que no mercado de trabalho formal são ainda mais 

explorados, devido à maior produtividade extraída da força de trabalho.  

 

1.3 Economia Solidária no Brasil: uma história de resistência e amoldamento 

Projetos como o da economia solidária no Brasil são fenômenos recentes e resultantes 

das transformações que responderam ao período de crise que se iniciou, nos países avançados, 

na década de 1970 e que se apresentam em uma conjuntura social marcada por incertezas, 

merecendo destaque a partir da década de 1980, que é quando começa a aportar uma quantidade 

significativa de experiências da sociedade civil no país que, por sua vez, aparecem como 

tendência de saída do processo de desemprego, precarização e informalidade no trabalho no 

contexto econômico e político das duas últimas décadas do século XX. Com o esgotamento do 

modelo de desenvolvimento existente durante os chamados “anos de ouro do capitalismo”, 

pautado no fordismo e no Welfare State, ergue-se um novo modelo de desenvolvimento do qual 

a economia solidária faz parte. 

Por outro lado, a influência de projetos como o da economia solidária também está 

relacionada às particularidades do mercado de trabalho no Brasil, historicamente marcado pela 

informalidade e pela exclusão de amplos setores da população, reflexos de sua formação social 

e de fatores como a colonização e a escravidão, além das particularidades das relações de 

produção e reprodução das relações sociais capitalistas e da constituição de suas classes 

fundamentais. Além disso, por tratar-se de uma formação social inserida na periferia do sistema 
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capitalista, as consequências das crises mais recentes são ainda mais graves para a classe 

trabalhadora. 

Trata-se de um projeto que promete alternativas sociais menos radicais e mais 

“solidárias”, organizando os trabalhadores a partir de valores baseados na coletividade e 

solidariedade, sem pôr em risco a estrutura produtiva e sem ser necessária grande intervenção 

estatal para que funcione (WELLEN, 2012; BARBOSA, 2007).  

Segundo conclusões de estudo anterior, podemos dizer então que a economia solidária 

é, originalmente, uma estratégia dos trabalhadores que vem sendo apropriada pelo capital para 

manter sua hegemonia e garantir seus interesses frente à luta de classes. Provavelmente, seu 

forte teor ideológico é proveniente do fato de ter sido criada e organizada pelos trabalhadores, 

o que faz com que estes e grande parte da “esquerda” brasileira, ainda no estágio atual, 

considerem-na uma estratégia de luta contra o capital com grandes chances de ser vitoriosa, 

menosprezando assim a capacidade de defesa e de reação do opositor. Os setores defensores da 

economia solidária parecem também desconsiderar que, mesmo as estratégias criadas pelos 

trabalhadores, nem sempre possuem como horizonte o fim do capital e com ele o fim da 

sociedade dividida em classes, da alienação, da pobreza, da questão social e suas múltiplas 

expressões. Ela pode ter como fim, simplesmente, a pura garantia à sobrevivência e subsistência 

do trabalhador, principalmente quando a luta da classe subalterna ainda não alcançou a 

consciência para si. 

Por isso, concordamos com Carvalho (2011) quando afirma que a economia solidária 

não é um projeto “plenamente” da classe dominante - pois também denuncia os fracassos, 

contradições e o total desastre do capitalismo -, mas que atualmente é um projeto bastante 

promissor para o capital, uma vez que seus preceitos ideológicos são bastante compatíveis com 

o discurso e a prática neoliberal, na medida em que desresponsabiliza o Estado, sendo por outro 

lado um projeto inócuo para a luta estratégica no campo da esquerda. 

Falar de economia solidária não é uma tarefa fácil, já que possui a particularidade de 

ser um projeto oriundo da organização dos próprios trabalhadores, nascido no interior de 

movimentos sociais. Ainda hoje uma grande parte dos movimentos sociais e da esquerda 

brasileira possui relação com projetos de economia solidária, buscando alternativas aos efeitos 

bárbaros do capital e numa tentativa de resistir às contrarreformas que vêm sendo realizadas 

pelos sucessivos governos, de forma a tentar garantir a reprodução da classe trabalhadora 

pauperizada.  
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Porém, segundo uma análise da tradição crítica, “apresenta-se um sério questionamento 

sobre a função social de uma forma de organização da ‘economia solidária’, cogitando-se se 

esta serviria para fortalecer ou para fazer retroceder a luta dos trabalhadores contra o capital” 

(WELLEN, 2012, p. 19), já que o cooperativismo, o associativismo e a autogestão atrelados às 

noções de empreendedorismo, trabalho autônomo e afins podem ser usados para tornar as 

relações de trabalho mais desvantajosas para os próprios trabalhadores, além de interferir em 

suas formas de representação e de organização política. 

Segundo a literatura que trata da economia solidária no Brasil, as iniciativas utilizando-

se desta nomenclatura surgem no Brasil no final do século XX “sob a marca da solidariedade 

indiferenciada transclassista, resultante dos processos de ‘desresponsabilização do Estado’ 

(contra-reforma do Estado) e das transformações do capitalismo e das estratégias do capital no 

domínio de seu controle sobre o trabalho” (NEVES, 2010, p.121) e também podem ser 

consideradas uma resultante da crise que atingiu os países centrais do capitalismo na década de 

1970 e os países da periferia, inclusive o Brasil, nas décadas seguintes. Na década de 1990 

ganha força e importância, em parte devido ao estímulo de alguns governos progressistas. 

Há conhecimento de movimentos associativistas no Brasil, herdeiros do que Menezes 

chama de anticapitalismo romântico, desde as décadas de 1960 e 1970, período em que, por 

conta das restrições políticas impostas pela ditadura civil-militar, apareciam como uma 

possibilidade de participação aos segmentos da população que tinham suas demandas negadas 

ou não privilegiadas pelo regime ditatorial. Segundo a autora, apesar do contraponto ao Estado 

totalitário, não possuíam caráter classista, mas sim espontâneo e idealista (MENEZES, 2007) e 

aproximavam-se dos chamados novos movimentos sociais. 

Ainda mais distante, é possível dizer que as primeiras cooperativas no Brasil surgiram 

no início do século XX, por incentivo dos emigrantes europeus. Porém, segundo Singer (2002), 

nenhuma destas cooperativas era autogestionária, o que impossibilita que sejam consideradas 

parte da economia solidária. 

Os defensores desse projeto – dentre os quais, neste trabalho destacamos Paul Singer - 

acreditam que a economia solidária representaria desde espaços de resistência contra a lógica 

do capital e o desemprego estrutural a pequenos núcleos socialistas portadores de valores 

econômicos distintos do capitalismo, no interior do próprio modo de produção capitalista ainda 

vigente. Tendo como características: relações sociais marcadas pela cooperação e pela 

solidariedade entre seus membros; a propriedade coletiva dos meios de produção; a democracia 
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no processo de tomada de decisões e a repartição coletiva dos ganhos entre os trabalhadores. A 

economia solidária, assim, representaria o oposto do que foi implantado e vem sendo 

desenvolvido pelo modo de produção capitalista, atualmente pautado no aumento da exploração 

e na flexibilização do modelo toyotista. 

Consideramos que para realizar qualquer exposição, análise ou crítica sobre a economia 

solidária, em qualquer forma que possa assumir (projeto societário, estratégia de 

desenvolvimento, política pública, alternativa ao desemprego, combate à pobreza, dentre 

outros), faz-se necessário trazer elementos da obra do economista Paul Singer, maior teórico da 

economia solidária no Brasil. Além de ser o mais importante teórico desta temática, tendo 

publicado inúmeros livros e artigos sobre o tema5, Paul Singer foi um grande militante da área 

e em 2003 assumiu o cargo de secretário nacional de economia solidária, cargo que deixou de 

ocupar apenas em 2016 quando foi substituído em meio às mudanças institucionais realizadas 

após o golpe parlamentar ocorrido naquele mesmo ano. 

Singer (2002) faz uma crítica ao movimento operário do pós guerra e aos movimentos 

que nele se inspiram, pois acreditava que estes tinham deixado de “lutar contra o assalariamento 

e procurar uma alternativa emancipatória ao mesmo” (SINGER, 2002, p.109) para defender os 

direitos conquistados e sua ampliação no âmbito do próprio assalariamento. Com isso, 

acreditava que, após a crise da década de 1970 e o grande desemprego dela resultante, a 

economia solidária se colocava como uma alternativa contrária ao assalariamento e na defesa 

de valores como a democracia, a igualdade e a autogestão. 

O autor também acreditava que as transformações ocorridas nas duas últimas décadas 

do século XX, dentre as quais destaca-se o fim do chamado socialismo real, teriam provado 

que o caminho da emancipação não passa necessariamente pela tomada do poder do Estado, 

mas muito mais pelos movimentos da sociedade civil, dentre os quais enfatiza a economia 

solidária, por considerá-la uma alternativa superior, com possibilidade de oferecer 

oportunidades concretas e positivas de sobrevivência para  concorrer com o assalariamento 

(SINGER, 2000b). 

Para este autor e militante no âmbito da economia solidária, a maioria dos EES surgiram 

como respostas a crises nas empresas, ao desemprego e à exclusão social e teriam caráter 

                                                 
5  Para aprofundamento sobre o tema sugerimos a leitura de Introdução à Economia Solidária (Singer, 

2002) e Economia Solidária: um modo de produção e distribuição (Singer, 2000). 
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instersticial, situando-se entre o capitalismo e o socialismo por ele defendido, que aproxima-se 

mais da concepção do socialismo utópico do que do socialismo da tradição marxista e marxiana.  

Trata-se duma concepção de socialismo que dominou a infância e a adolescência do 

movimento operário europeu e que nunca desapareceu inteiramente, mas foi ofuscada 

pela perspectiva da “tomada do poder” seja pelo voto, após a conquista do sufrágio 

universal, seja pela força, após a longa série de revoluções armadas vitoriosas, 

inaugurada pelo Outubro soviético. É a concepção de que é possível criar um novo 

ser humano a partir de um meio social em que cooperação e solidariedade não apenas 

serão possíveis entre todos os seus membros mas serão formas racionais de 

comportamento em função de regras de convívio que produzem e reproduzem a 

igualdade de direitos e de poder de decisão e a partilha geral de perdas e ganhos da 

comunidade entre todos os seus membros (SINGER, 2002, p.116) 

 

O autor faz uma crítica àquela que seria a visão “clássica” de socialismo, engendrada 

por Marx e Engels, pois a considera reducionista e menos livre e justa do que o proposto pelos 

socialistas utópicos. Influenciado pelos processos do Leste Europeu, Singer acreditava que a 

tese do socialismo científico esgotou-se após ser posto à prova mediante a Revolução de 

Outubro, tendo fracassado (SINGER, 2000b). 

O projeto de Paul Singer, além de reivindicar os socialistas utópicos, pode ser 

comparado a estes no sentido em que não incorpora uma transformação radical da sociedade 

nem concebe o proletariado como protagonista do processo revolucionário, invalidando ainda 

o sentido da luta de classes. Para ele, as cooperativas, associações e demais iniciativas que 

compõem este projeto representariam um novo modo de produção, até então concebido em 

pequenos núcleos, mas que já seria o caminho para a afirmação de uma nova sociedade diferente 

da capitalista. Trata-se, desta forma, de uma espécie de hibridismo, que consiste na existência 

de modos de produção distintos numa mesma sociedade, em que aquele com mais atrativos – 

no caso a economia solidária – poderia gradualmente se expandir até se tornar hegemônico 

(GODINHO, 2016). 

Para Singer (200b), a competição no mercado é inevitável e também positiva, uma vez 

que permite aos consumidores escolher o produto que satisfaça suas necessidades e que faz com 

que o melhor vença e que é o mercado que impede que um poder total assuma o controle da 

economia. Porém, admite que na economia capitalista são construídas vantagens e desvantagens 

que se acumulam para as gerações futuras e produzida uma polarização entre ganhadores e 

perdedores. Portanto, defende que a economia seja solidária, baseada na cooperação entre seus 

membros, e não competitiva, que tenha como princípios a propriedade coletiva ou associada do 
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capital, de forma a transformar um conjunto de trabalhadores em empresários, e o direito à 

liberdade individual.   

Em sua concepção a cooperativa de produção já é uma legítima empresa socialista capaz 

de preservar o trabalho e a renda do trabalhador e de promover mudanças na prática sem muita 

teoria ou ideologia na cabeça. Defende ainda a intervenção dos sindicatos nas cooperativas e a 

sindicalização dos cooperativados, visando a garantia de direitos destes trabalhadores. Para o 

autor, a economia solidária seria uma resposta dos trabalhadores ao modelo de produção 

toyotista, capaz de gerar renda, mas acima disso – e Singer destaca esse aspecto -, trata-se de 

uma criação dos trabalhadores em luta contra o capitalismo (SINGER, 2002). 

Aqueles que, como Paul Singer, defendem a economia solidária como um projeto com 

potencial emancipatório parecem acreditar em uma realização progressiva do socialismo, 

concepção que encontra lastro na crença da impossibilidade e inutilidade da conquista do poder 

do Estado com vistas à transformação da sociedade. A economia solidária enquanto estratégia 

de luta emancipatória não garante nenhum tipo e expropriação material ou sequer jurídica que 

altere de forma significativa e totalizadora as relações de produção e a posse dos meios de 

produção. 

Por outro lado, em outra de suas obras, Singer fala das poucas possibilidades de que o 

crescimento da economia solidária provoque uma transformação estrutural que alcance uma 

economia – e a sociedade – socialista. Portanto, 

A importância dessas experiências é o aprendizado que proporcionam a segmentos 

da classe trabalhadora de como assumir coletivamente a gestão de empreendimentos 

produtivos e operá-los segundo princípios democráticos e igualitários. Como ficou 

dramaticamente evidente na Revolução de Outubro, a falta de conhecimentos 

gerenciais e políticos pode representar um obstáculo decisivo ao avanço rumo a uma 

economia socialista, mesmo quando as circunstâncias parecem favoráveis. A 

conquista de uma economia socialista será fruto, provavelmente, do avanço do 

movimento operário e socialista em uma série de frentes (SINGER, 2000, p.44). 

 

 

 

A citação acima demonstra o quanto o pensamento deste autor pode parecer 

contraditório e mais uma vez explicita o quanto Singer foi influenciado pelos processos do 

Leste Europeu e sua busca por outras formas de alcançar o socialismo, diferente da utilizada na 

Revolução Russa e idealizada por Marx e Engels. Por isso, em seguida em seu texto, apresenta 

uma série de medidas que poderiam fazer a economia solidária seguir na direção de uma 

economia socialista e que mais aproximam-se de medidas próprias de uma democracia 

participativa, medidas importantes, porém ainda insuficientes. Obviamente, a experiência 
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soviética não fracassou apenas pela falta de conhecimentos gerenciais e políticos sobre o 

processo produtivo, mas o que traz sobre a importância dos trabalhadores conhecerem e serem 

educados para atuarem como sujeitos neste processo é um fator importantíssimo. 

Não há dúvidas de que o modo de produção que venha substituir e superar o capitalismo 

deva estar voltado para satisfazer necessidades humanas e não visar apenas a acumulação de 

capitais; ser pautado em valores mais humanos, como a solidariedade; preocupar-se com a 

natureza e com a forma de existência da humanidade; integre todos os homens às decisões que 

lhe dizem respeito. Não há dúvidas também que todos estes valores devem ser construídos 

desde já e que a inserção em iniciativas ligadas ao movimento social de economia solidária, 

pode cumprir importante papel neste processo. 

É importante ressaltar que para que o proletariado se torne classe dirigente, aspecto que 

traria a possibilidade de conquista do poder do Estado e, consequentemente, a transformação 

do proletariado também em classe dominante, é necessário um tipo de revolução cultural que 

abale as estruturas existentes e desde já crie as condições necessárias à construção da práxis 

revolucionária. Pois também é possível que o sujeito tome consciência de sua posição social e 

de suas tarefas enquanto tal através das superestruturas, estando estas correlacionadas às 

práticas sociais. 

Assim: 

É preciso, também, e ao mesmo tempo, que se materialize a nova subjetividade, o que 

significa organizar a vida material e cultural sobre novas bases. A negação da velha 

ordem significa também elaboração teórico-prática de um projeto de nova vida. Não 

um projeto em abstrato, mas construído segundo a condução possível do movimento 

do real e que parte “do acordo alcançado nas vontades associadas. (...) A nova 

subjetividade, crítica e negativa da condição subalterna, parte necessariamente das 

condições reais existentes, das contradições do real, dos fragmentos que compõem a 

ideologia subalterna, dos impulsos de rebeldia dos dominados (quase a dizer, “do 

espírito popular criativo”). A recomposição dos fragmentos culturais e ideológicos 

emerso da rebeldia dos dominados na perspectiva de negação da subalternidade, 

demanda necessariamente uma reforma moral e intelectual de largo alcance, no 

sentido da recomposição de toda a vida material e cultural (DEL ROIO, 2007, p. 70-

71) 

 

 

Acontece que a autonomia e emancipação que vêm sendo prometidas pelo setor 

hegemônico da economia solidária é marcada tanto pelo desassalariamento como pela 

precariedade dos processos de trabalho e da própria força de trabalho e não elimina o tempo de 

trabalho socialmente necessário que continua sendo determinante no âmbito da competição no 
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mercado capitalista. Segundo Tavares (2002, p.58) “o desaparecimento do trabalho formal não 

implica o fim do regime de assalariamento, base da produção capitalista, visto que permanecem 

as mesmas regulações no comércio do trabalho executado sob relações informais”. 

 Para realmente conter em si um verdadeiro potencial emancipatório, a economia 

solidária deve estar relacionada a algo maior, a um projeto societário, e deve ser considerada 

apenas uma tática ou aglutinador para um projeto maior, admitindo-se que sua existência situa-

se no âmbito do modo de produção capitalista e que, portanto, por si mesmo não é capaz de 

superá-lo. Neves (2010, p. 121-122) aponta que “o enfoque central da economia solidária 

destina-se a discutir a gestão do trabalho, a regulação econômica, ignorando mediações 

fundamentais do modo de produção capitalista, particularmente do seu estágio atual de 

desenvolvimento”. E ainda: 

Num contexto de acirramento da concentração de capital e poder, a viabilização da 

economia solidária como alternativa depende da compreensão intelectual e política de 

sua inserção na totalidade social, por exemplo, no contexto dos rumos do 

desenvolvimento do capitalismo mundial, na específica relação com o mercado, 

pensando-se o conjunto da cadeia produtiva, bem como no acesso, disputa e controle 

de fundos públicos no Estado (idem).  

 

 

É necessária, então, a formação de uma vontade coletiva autônoma capaz de unificar as 

classes subalternas e romper com as classes dominantes. As classes subalternas têm o desafio 

de superar a estratégia da pequena política e passar para o terreno da grande política (BIANCHI, 

2015). Neste processo, a rebeldia e espontaneidade dos subalternos necessita ser canalizada 

para um projeto de hegemonia capaz de romper com a subalternidade, ou seja, necessita de uma 

direção consciente capaz de conduzir toda a insatisfação na direção de uma nova ordem. Até o 

presente momento, as classes subalternas, mesmo rebeladas, estão em estado de defesa e sofrem 

a iniciativa das classes dominantes.  A formação de uma vontade coletiva autônoma é o ponto 

inicial para superar a subalternidade e conduzir a uma nova hegemonia. Para o próprio Gramsci: 

É preciso dar uma forma e uma disciplina permanentes a essas energias desordenadas 

e caóticas, absorvê-las, articulá-las e potenciá-las; é preciso fazer da classe proletária 

e semiproletária uma sociedade organizada que se eduque, que obtenha experiência, 

que adquira uma consciência responsável dos deveres que incumbem às classes que 

chegam ao poder de Estado (GRAMSCI, 2011, p.  70). 

 

 

 

É preciso admitir-se que, diferente de outras modalidades de trabalho impulsionadas 

atualmente, os trabalhadores inseridos na economia solidária reconhecessem-se enquanto 
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classe, porém não parecem ter alcançado a consciência de classe para si, na medida em que 

demonstram não ter clareza contra o que realmente lutam. Ambos estes fatores parecem estar 

profundamente relacionados à fundamentação teórica sobre a qual a economia solidária se 

ergue e aos próprios caminhos que tomou este projeto nos últimos anos, dentre os quais se 

destacam a institucionalização enquanto política pública e a relação com os governos PT. 

Outro elemento interessante observado na economia solidária é sua relação com a 

agroecologia, que faz uma importante crítica ao modo de produção capitalista, principalmente 

no que diz respeito a produção agrícola sustentável e que garanta a preservação dos recursos 

naturais e a qualidade dos itens produzidos sem o uso de substâncias químicas como os 

agrotóxicos, e o movimento de fábricas recuperadas. Além disso, o movimento social de 

economia solidária relaciona-se com a defesa de povos tradicionais e com os movimentos de 

minorias políticas e setores oprimidos (mulheres, juventudes, raciais) que, indiscutivelmente, 

encontram maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho formal, devido a fatores 

como a divisão social e sexual do trabalho e à estrutura desigual presente como um todo na 

sociedade capitalista e, mais especificamente, na particularidade da sociedade brasileira 

extremamente desigual, patriarcal, racista e autoritária. 

Porém, é preciso deixar claro que o vínculo existente entre a economia solidária e os 

movimentos acima referidos, apesar de operar no fortalecimento dos mesmos, opera ainda no 

âmbito da própria sociedade capitalista e não pode ser confundido com elemento de 

emancipação para os mesmos. Apesar da economia solidária tecer críticas ao capitalismo, tais 

críticas “não conseguem questionar o sociometabolismo do capital na sua totalidade, enquanto 

‘relação social total’” (NOVAES, 2011, p. 28). 

No que diz respeito à vinculação com o movimento mais amplo da classe trabalhadora 

organizada, apesar de alguns sindicatos e centrais sindicais – como a CUT6 – já possuírem 

                                                 
6  Na década de 1990, a CUT atuando em oposição ao governo FHC, passou a discutir sobre uma nova 

forma de organizar os trabalhadores expulsos do mercado de trabalho formal e sobre a “inclusão social” desses 

trabalhadores através de formação e requalificação profissional. O método escolhido foi o cooperativismo, que 

significaria uma saída coletiva em contraponto às saídas individuais oferecidas pelo mercado. Surgiu a proposta 

de criação de uma Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS) que pudesse responder às demandas de formação, 

organização, fomento, comercialização e concessão de crédito às cooperativas existentes ou que pudessem ser 

criadas. ADS da CUT é uma associação civil, sem fins lucrativos, fundada em 1999, pela CUT, Unitrabalho, Fase 

e Dieese. A partir de 2002 se tornou uma entidade orgânica da CUT sendo composta também por representantes 

de EES. Possui como princípios fundamentais a economia solidária e o desenvolvimento sustentável, articulados 

com a concepção de educação integral, construída coletivamente com os trabalhadores e as trabalhadoras. Atua no 

fomento aos EES; na ampliação do acesso ao crédito aos trabalhadores da Ecosol; na formação de agentes 

promotores da Ecosol; na realização de estudos e pesquisas da área, na incubação de EES; na organização de redes 

de Ecosol; na ampliação do acesso dos trabalhadores às políticas públicas de Ecosol; na assessoria técnica, jurídica 
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iniciativas voltadas ao fortalecimento do cooperativismo e de alguma organização dos 

trabalhadores não pertencentes ao assalariamento tradicional, ainda é distante a organização 

política entre estes setores, mais uma vez deixando explícita a distância entre os trabalhadores 

do centro e da periferia do mercado de trabalho. 

A economia solidária não reúne os postulados necessários para substituir o papel que 

cumpre o partido na organização da classe. O partido faz a mediação entre os indivíduos e o 

gênero humano, de forma que a organização da classe trabalhadora em um partido próprio é 

elemento fundamental para sua organização em direção à conquista do poder e para o avanço 

na consciência de classe. 

Outro questionamento a ser feito é sobre como as experiências individuais de 

cooperativas e outras iniciativas organizadas em torno da autogestão coletiva e da solidariedade 

poderiam tornar-se hegemônicas. Acreditamos que isto poderia acontecer apenas por meio de 

uma revolução socialista, uma vez que, apesar de suas crises, o capital não dá sequer sinais de 

que venha a se autodestruir ou ceder espaço a outros possíveis modos de produção sem um 

intenso e profundo processo de revolução social. Diante disto, a tendência destas iniciativas 

acaba sendo a falência ou o retorno ao capitalismo. 

Para Luxemburgo (2015) as cooperativas de produção são formas híbridas dentro do 

capitalismo na qual os trabalhadores se deparam com a contradição de terem que se governar a 

si próprios, como patrões, sendo isto que leva ao retorno à fábrica capitalista ou à sua 

dissolução, caso os trabalhadores pretendam organizar-se em lutas maiores. Assim, só poderiam 

representar importantes instituições a serviço da classe trabalhadora e de reforma social geral 

caso estivessem inseridas em um contexto de revolução social. 

Para grande parte dos teóricos e pesquisadores da economia solidária7 o cooperativismo 

é uma forma intermediária que questiona a propriedade privada dos meios de produção e que 

significaria a restituição dos meios de produção e de subsistência ao trabalhador. Porém, a teoria 

revolucionária marxista não consiste simplesmente na questão da propriedade dos meios de 

produção, mas também na discussão sobre a alienação do trabalho, pois na ausência da 

revolução social e da expropriação geral dos meios de produção, as unidades cooperativas nada 

                                                 
e política aos EES; no incentivo às organizações de representação dos EES; na construção de políticas sustentáveis 

de comercialização para os EES. Fonte: http://www.desenvolvimentosolidario.org.br/, Acesso em: 10 Jan 2015. 
7  Neste trabalho destacamos a obra de Paul Singer, mas também se destacam no âmbito da economia 

solidária autores como Luiz Inácio Gaiger, Genauto Carvalho de França Filho e Claudio Nascimento. 

http://www.desenvolvimentosolidario.org.br/
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mais são do que células marginais em um contexto dominado por grandes corporações que 

mantém erguida a estrutura do capital (NOVAES, 2011). 

Feita a análise sobre a economia solidária como uma forma de organização ou projeto 

de desenvolvimento mais amplo, consideramos importante tratar também de sua forma 

enquanto política pública, uma vez que é neste aspecto que situamos nosso objeto de pesquisa. 

Entendemos que alguns aspectos e características da economia solidária analisados ao longo 

deste capítulo e, principalmente, deste item, sofrem algumas variações quando a situamos no 

âmbito da política pública e do aparato estatal. Dentre estas variações, ressaltamos, desde já, a 

sua conveniência para o capital no momento atual, tendo em vista a crise estrutural que estamos 

vivenciando, o processo de contrarreforma do trabalho e os consequentes cortes nas políticas 

sociais universais que asseguram direitos aos trabalhadores e o acesso ao mercado de trabalho 

formal. 
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CAPÍTULO II – ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

Este capítulo abordará especificamente a economia solidária na forma de política 

pública. Para questionar o modelo atual de economia solidária e o papel da política pública é 

necessário, primeiramente, analisar o papel que cumpre o Estado burguês e mais 

especificamente o Estado brasileiro. 

Esta temática será desenvolvida no primeiro item deste capítulo e, para isso, nos 

afastaremos brevemente e apenas de forma superficial do objeto deste estudo, pois faz-se 

necessário desvelar a dinâmica de funcionamento do aparato estatal capitalista, principalmente 

em sua forma neoliberal, para então compreender a dinâmica das atuais políticas públicas, 

desvelando os reais interesses de classe que atuam em seus bastidores. 

A partir deste ponto, trataremos no segundo item de algumas transformações no mundo 

do trabalho, na consciência e organização da classe trabalhadora e nas políticas públicas 

correspondentes à época em que vivemos. Desta forma, este item abordará, mesmo que de 

forma ainda muito incipiente, o projeto de desenvolvimento dos organismos internacionais que 

vem sendo incorporado pelos governos brasileiros em tempos de neoliberalismo. Nesse 

contexto será feita a discussão sobre o papel que o Brasil ocupa na divisão internacional do 

trabalho e no atual estágio do imperialismo, tendo em vista ainda a lei do desenvolvimento 

desigual e combinado, conforme descrita por Trotsky. 

Será ao longo do terceiro item deste capítulo que abordaremos a trajetória de cooptação 

de movimentos sociais e de setores da classe trabalhadora durante os governos do PT. Trajetória 

de cooptação esta da qual o próprio movimento em torno da economia solidária é parte. 

O quarto e último item do capítulo abordará a política pública de economia solidária 

em um contexto de crise e retrocessos no qual a burguesia – e o próprio capitalismo – esgotaram 

todas as suas capacidades civilizatórias e em que percebe-se a inviabilidade de manter ou 

aprofundar uma melhor distribuição da mais-valia produzida socialmente, por meio de políticas 

públicas e direitos sociais e trabalhistas adquiridos. 

Importante desde já apontar que o Estado é aqui entendido como meio para garantir a 

dominação da burguesia, devendo ser conquistado e, posteriormente, destruído caso se pretenda 

alcançar a emancipação humana. Mas também é entendido como arena de luta dentro do 

capitalismo como forma de buscar, dentro da legitimidade jurídica da própria ordem burguesa, 

melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores mediante direitos adquiridos. Portanto, 
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pretende-se abordar o movimento dialético presente no interior do desenvolvimento da 

superestrutura estatal. 

 

2.1 O Estado capitalista e o neoliberalismo 

Além de apresentar uma nova visão de mundo, a sociedade moderna inaugura uma 

época na qual o desenvolvimento das forças produtivas e a nova divisão social do trabalho 

trouxeram novas instâncias sociais e políticas, dentre as quais destacamos a figura do Estado, 

que aparece no cenário social como ente que seria supostamente capaz de superar a contradição 

entre particularidade e universalidade (TEIXEIRA, 1995) ou como um terceiro na relação entre 

capital e trabalho (MASCARO, 2013). 

A formação do Estado inspirou muitos pensadores a explicar seu surgimento, defender 

sua necessidade – ou não - e propor diferentes metodologias de funcionamento, perpassando 

por distintas formas de representação e organização jurídica. Destacam-se os liberais, os 

conservadores e, mais tarde, o pensamento revolucionário, de ruptura com o capitalismo e com 

sua forma política estatal, que ganha base científica a partir da teoria marxista. 

Hegel foi o primeiro a estabelecer a diferença entre sociedade civil e sociedade política, 

definindo a primeira como a “esfera dos interesses privados, econômico-corporativos e 

antagônicos entre si” (WEFFORT, 1991, p.105) e a segunda “a esfera dos interesses públicos e 

universais, na qual aquelas contradições estão mediatizadas e superadas” (idem, p.106). Para 

Hegel o Estado seria uma entidade universal, racional e consciente capaz de superar os 

interesses particulares e conflitantes, fora da qual os indivíduos estariam alienados. A família e 

a sociedade civil seriam pressupostos para a existência do Estado e a burocracia é entendida 

como setor que se coloca a serviço do interesse universal, superando para isso seus próprios 

interesses. 

Para realizar sua crítica à política Marx busca desmistificar o Estado, seu aparato 

repressivo e o papel da burocracia e, para isso, inverte o pensamento hegeliano, entendendo-o 

como alienado diante das relações reais. Para Marx, diferente de Hegel, Estado e sociedade 

civil são antagônicos, e não momentos que podem ser integrados. A burocracia, por sua vez, 

não pode representar os interesses universais, pois defende seus próprios interesses e privilégios 

e mantém a sociedade civil distante do funcionamento do aparato estatal. Mais tarde, Marx fala 

do Estado como um aparato material a serviço de uma classe específica, definindo-o como “um 
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comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa como um todo” (MARX, 2008, 

p.12). 

Acontece que Marx não chegou a elaborar profundamente sua concepção acerca do 

Estado capitalista, estando algumas de suas reflexões presentes de forma fragmentada em 

diversas de suas obras e sofrendo algumas mudanças importantes ao longo de sua trajetória de 

pesquisa sobre o modo de produção capitalista. 

Podemos dizer que para a tradição marxista o Estado capitalista se desenvolve 

paralelamente ao próprio capitalismo. Segundo Engels (2014, p.208): 

O Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora para 

dentro. Tampouco é “a realidade da ideia moral” nem a “imagem e a realidade da 

razão”, como afirma Hegel. É, antes, um produto da sociedade, quando esta chega a 

um determinado grau de desenvolvimento. É a confissão de que essa sociedade se 

enredou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida por 

antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que esses 

antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes não se devorem e 

não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado 

aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-la 

dentro dos limites da “ordem”. Esse poder, nascido da sociedade, mas posto acima 

dela e que se distancia cada vez mais é o Estado. 

 

 

Mascaro (2013) destaca com razão que, apesar de conter em si vestígios e similitudes 

de formas políticas anteriores, a forma política capitalista (estatal) apenas pode existir e 

desenvolver-se plenamente junto ao próprio capitalismo. Isso porque para desenvolver-se a 

forma política estatal necessita da generalização da forma-valor e da troca de mercadorias que 

acaba por configurar a totalidade das relações sociais. No circuito capitalista o Estado é 

essencial para manter o capitalismo em funcionamento e a valorização do valor e, junto com o 

capital e o trabalho, conforma os três pilares do sistema do capital. 

Elemento novo na forma política do capitalismo é a separação entre domínio político e 

domínio econômico, fazendo com que, no âmbito das aparências, economia e política não 

coincidam. O Estado, então, surge como um elemento terceiro em relação ao trabalho e ao 

capital, uma esfera supostamente neutra e acima das classes sociais em disputa, que cumpre um 

papel extremamente relevante e necessário à reprodução capitalista, uma vez que sem ele o 

domínio do capital sobre o trabalho seria direto, configurando-se assim em escravidão ou 

servidão, conforme acontecia nas sociedades anteriores. Contraditoriamente, é através do 

próprio Estado que a classe economicamente dominante se transforma em classe politicamente 
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hegemônica e é este mesmo Estado que oferece os meios para manter dominados os de baixo 

(idem). 

Nas palavras de Mészáros (2015, p.164): 

O Estado é, em um sentido, mediação por excelência, já que articula, ao redor de um 

foco político comum, a totalidade das relações internas – dos intercâmbios 

econômicos aos laços estritamente culturais – e as integra em vários graus também à 

estrutura global da formação social dominante. 

 

 

 

Como a sociedade capitalista funda-se sobre a contradição capital versus trabalho, tal 

contradição é inaugurada também no âmbito do Estado e abre precedentes para a disputa do 

próprio aparato estatal. Neste sentido, Gramsci (1980) pontua que há de se assumir que na 

sociedade existem governantes e governados que para o autor é uma diferença originada da 

própria divisão do trabalho. A disputa entre governantes e governados é realizada através dos 

aparelhos privados de hegemonia, dos partidos8 e sua capacidade de direção, sendo dois tipos 

de partidos, que possuem histórias inseparáveis da história dos grupos sociais que representam 

e dos quais são constituídos: o dos homens de elite, que visa conservar uma determinada ordem, 

e o das massas, que atua para levar o povo a um novo nível de civilização. 

Acontece que o Estado passa a ser concebido como organismo capaz de criar as 

condições favoráveis à expansão máxima do grupo dominante (GRAMSCI, 1980, p. 50) e passa 

a tutelar o domínio político e econômico das classes dirigentes (idem, p. 65), obtendo também 

o consenso dos dominados, mediante o papel pedagógico de manutenção da hegemonia que 

assume. Neste sentido, para o autor, a sociedade civil mantém sua relação com o Estado, da 

mesma forma que a sociedade política, e também funciona como sua contraparte e elemento de 

resistência a tal domínio. 

Sabe-se que o Estado é um dos pilares do capitalismo e que, por isso, seu fim 

é um elemento necessário para o fim do atual sistema capitalista. Segundo Engels, ao falar da 

experiência da Comuna de Paris, na introdução escrita em 1891, para Guerra Civil na França: 

 

A Comuna teve de reconhecer, desde o primeiro momento, que a classe operária ao 

chegar ao poder não pode continuar governando com a velha máquina do Estado (...) 

Originariamente, por meio da simples divisão do trabalho, a sociedade criou os órgãos 

especiais destinados a defender os seus interesses comuns. Mas, com o tempo, esses 

                                                 
8  Importante salientar que para Gramsci partido é uma noção muito mais ampla do que aquela de partido 

político estrito tal como conhecemos hoje. Assim, para o autor, o partido não cumpre apenas a função política, 

mas também funções técnicas, de propaganda, de polícia, de influência moral e cultural (Gramsci, 2011). 
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órgãos, a cuja frente figurava o poder estatal, converteram-se, à medida que defendiam 

os seus próprios interesses específicos, de servidores da sociedade em seus senhores. 
 

 

A conformação da sociedade comunista, objetivo defendido por Marx, traz ainda 

resquícios da sociedade capitalista da qual acaba de se libertar, herdando aspectos econômicos, 

morais e espirituais da sociedade anterior, uma vez que o próprio capitalismo criou as bases 

para a constituição de uma sociedade mais avançada, do ponto de vista humano. “Entre a 

sociedade capitalista e a comunista, situa-se o período da transformação revolucionária de uma 

na outra. A ele corresponde também um período político de transição, cujo Estado não pode ser 

senão a ditadura revolucionária do proletariado” (MARX, 2012, p.43). Trata-se de um 

ordenamento estatal que não deve se restringir a reivindicações como sufrágio universal, direito 

do povo, etc, mas sim na administração pelo próprio povo, pelos trabalhadores, que difere do 

Estado como conhecemos. 

Ou seja, trata-se de um Estado que não deve se resumir à emancipação política, que é a 

forma final que a emancipação pode assumir na sociedade capitalista, mas que ainda não é a 

forma final que a emancipação pode assumir para a história da humanidade, desde que superado 

o modo de produção que funda-se sobre o capital e toda a superestrutura a ele correspondente, 

o que pressupõe a abolição do Estado. Isto ocorre porque a emancipação política é a 

emancipação do homem egoísta, é fruto da revolução que divide os homens em duas esferas: a 

pública e a privada, de forma que ainda não está concebido em toda sua potencialidade como 

homem genérico. 

Em uma carta a Bebel, Engels diz que o Estado, por ser uma instituição transitória, deve 

deixar de existir após o proletariado fazer uso de seu aparato para submeter seus adversários no 

período revolucionário. Para Engels, o Estado não pode ser usado no interesse da liberdade, 

nem mesmo pelo proletariado, sendo um absurdo falar de Estado popular livre. A partir do 

momento que se pode falar em liberdade e que se consuma o poder do proletariado o Estado 

deve deixar de existir (MARX, 2012, p. 56). Lênin, por sua vez, apesar de defender que o Estado 

deveria ser conquistado, transformado e destruído, acreditava que este processo aconteceria 

gradualmente, quase que de forma espontânea após a conquista do poder pelo proletariado: 

 
O primeiro ato pelo qual o Estado se manifesta realmente como representante de toda 

a sociedade – a posse dos meios de produção em nome da sociedade – é, ao mesmo 

tempo, o último ato próprio do Estado. A intervenção do Estado nas relações sociais 

se vai tornando supérflua daí por diante e desaparece automaticamente. O governo das 
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pessoas é substituído pela administração das coisas e pela direção do processo de 

produção. O Estado não é “abolido”: morre (LÊNIN, 2007, p.36). 

 

 

 

Cabe agora assinalar que apesar de conter traços gerais, comuns aos diferentes 

momentos e estágios de acumulação, o Estado também pode assumir diferentes formas, 

correspondentes a tais estágios, às necessidades de acumulação e de reprodução do sistema e à 

correlação de forças políticas entre as classes fundamentais. 

A crise do capitalismo que em meados da década de 1970 evidenciou a incapacidade do 

fordismo e do keynesianismo em conter os elementos contraditórios do sociometabolismo do 

capital e trouxe à tona seu verdadeiro caráter cíclico, o que significa que quando a acumulação 

se esgota o capital desemboca em períodos de crise e recessão, exigindo respostas por parte do 

grande capital para seu próprio reajustamento político, social e econômico.  

Atrelados aos efeitos da crise, os eventos do leste europeu, que tiveram como desfecho 

a derrocada da URSS, possibilitaram ao capitalismo tomar um novo fôlego e caminhar em 

direção ao controle absoluto dos processos de produção e reprodução social ao redor do globo. 

Estes elementos abriram uma nova etapa na sociabilidade capitalista e as respostas à crise 

sinalizaram grandes transformações, tanto na esfera da produção como nas relações sociais, o 

que fez com que o capital avançasse com ainda mais força sobre o trabalho e sobre as conquistas 

dos trabalhadores. 

A partir do momento em que o modelo social-democrata entra em crise e que o 

capitalismo perde seu grande adversário (o socialismo real), que até pouco tempo atrás 

dominava pelo menos 1/3 do território terrestre e que impunha importantes limites e barreiras 

à ampliação da dominação imperialista, o pensamento a que se convencionou chamar de 

neoliberalismo encontrou as condições para migrar de uma corrente teórica, até então existente 

às margens dos circuitos intelectuais e políticos reconhecidos da época, para o campo 

efetivamente político, tendo como expoentes os governos de Margaret Thatcher, na Inglaterra, 

e Ronald Reagan, nos EUA. 

A burguesia deve sempre revolucionar os meios de produção e, consequentemente, das 

relações de produção e das relações sociais e os momentos de crise possibilitam rever as formas 

de organização social e o funcionamento do Estado. Se o neoliberalismo, enquanto reação 

teórica e política, surgiu na década de 1940, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, 
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contrário a qualquer limitação dos mecanismos de mercado pelo Estado, que à época assumia 

a forma do Estado de bem-estar europeu e do New Deal americano, se consolida como forma 

política hegemônica após a crise dos anos de 1970, quando setores conservadores e reacionários 

transferiram a culpa pela eclosão da crise para os gastos do Estado com políticas sociais, 

quando, na verdade, a crise é um elemento indissociável da dinâmica do próprio capital. 

Se o Estado moderno inaugura a república democrática e a noção de cidadania, a forma 

neoliberal que assume atualmente contradiz e é incompatível com as instituições políticas 

típicas do capitalismo democrático que seriam supostamente encarregadas de representar a 

cidadania e a soberania popular. Na verdade, a democracia é um valor completamente 

dispensável para o neoliberalismo, enquanto a desigualdade é vista enquanto um valor positivo 

que deve ser estimulado e o importante é a existência de um capitalismo duro e “livre de regras”. 

As grandes empresas e conglomerados se conformam nos maiores atores políticos atualmente 

em cena, a expansão do mercado e do processo de mercantilização da vida social marcam uma 

ordem marcada pela desigualdade, pela “exclusão” e pelo enfraquecimento das instituições 

democráticas (ANDERSON, 1995; BORÓN, 1999). 

O neoliberalismo esvazia a política e apresenta o público como esfera da ineficiência, 

irracionalidade e corrupção, abrindo precedentes para discursos de privatização, meritocracia e 

mercantilização dos direitos sociais, possibilitando que apenas uma pequena parcela da 

população efetivamente acesse os serviços necessários à exerção de sua cidadania, perpetuando 

e aprofundando o quadro de cidadania restrita9. 

Regiões dependentes como a América Latina, e particularmente o Brasil, são 

historicamente marcados por Estados com soberanias restringidas (OSORIO, 2014), pela 

dominação externa imperialista e por nenhuma ou apenas irrisória participação popular nos 

assuntos políticos de grande envergadura (FERNANDES, 2006). Pode-se dizer que da mesma 

forma que os diferentes países experimentam um desenvolvimento econômico e social desigual 

                                                 
9 A história do capitalismo é marcada por diferenças substanciais para que os sujeitos que constituem as 

diferentes classes sociais exerçam seus direitos civis, políticos e até mesmo sociais que, como se sabe, são frutos 

das contradições próprias da sociedade capitalista. A classe trabalhadora teve de travar intensas batalhas para 

exercer seus direitos civis e políticos e para conquistar seus direitos sociais, enquanto a classe que possui a posse 

dos meios de produção nunca se deparou com barreiras para exercer sua cidadania, chegando a proclamar os 

direitos do Homem que, na prática, sempre foram os direitos do homem burguês. Porém, no âmbito do capitalismo, 

tais direitos nunca puderam ser exercidos de forma plena pela classe trabalhadora, quadro que tem se aprofundado 

sob o neoliberalismo, uma vez que as consequências das crises do capital são, quase que em sua integralidade, 

direcionados sobre a classe trabalhadora, que é compelida a deixar de exercer ou acessar seus direitos, em 

detrimento daqueles que possuem propriedade privada. 
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e combinado, assim também a soberania assume diferentes formas, sendo menor quanto mais 

dependente o Estado em que é exercida. Os países da América Latina, por exemplo, estão 

historicamente subordinados aos projetos das nações hegemônicas centrais, o que, como já foi 

visto no capítulo anterior, não quer dizer que as burguesias nacionais não sejam parceiras de 

tais projetos e não se beneficiem de alguma forma com esta relação de subalternidade, tendo 

em vista a apropriação repartida do excedente. 

Porém, uma soberania fraca não é sinônimo de poder político fraco, pelo contrário, as 

classes dominantes latino-americanas exercem um férreo poder político para impulsionar e 

efetivar seus projetos em parceria com as burguesias dos países centrais, utilizando-se do 

aumento da exploração das classes trabalhadoras e subalternas destes países, segundo o padrão 

de acumulação heterônomo. Assim, pode-se dizer que nos países dependentes subsiste o 

conjunto formado por Estado forte, Estado-nação fraco, poder político férreo e soberania restrita 

(idem). Segundo Fernandes (2006, p. 342): 

Portanto, a “fraqueza” das burguesias submetidas e identificadas com a dominação 

imperialista é meramente relativa. Quanto mais se aprofunda a transformação 

capitalista, mais as nações capitalistas centrais e hegemônicas necessitam de 

“parceiros sólidos” na periferia dependente e subdesenvolvida – não só de uma 

burguesia articulada internamente em bases nacionais, mas de uma burguesia bastante 

forte para saturar todas as funções políticas autodefensivas e repressivas de dominação 

burguesa. 

 

 

 

Harvey (2008) assinala que há uma grande contradição entre o que a teoria neoliberal 

prevê e aquilo que impõe na prática. Isso porque se a teoria defende as liberdades individuais, 

livre mercado e livre comércio, na prática o Estado é chamado a intervir para disciplinar 

movimentos que oferecem oposição e resistência ao programa neoliberal, seja pela via da 

coerção através de seu aparato coercitivo ou pela via do consenso através da propaganda e de 

sua função educativa, variando o grau e o tipo de intervenção de acordo com a região em que 

atua. 

O que setores liberais e neoliberais parecem não perceber é que não há capitalismo sem 

Estado, na verdade é necessário um Estado forte e protecionista quando há diferentes interesses 

entre classes e setores hegemônicos. Para tal, o neoliberalismo acaba sendo antidemocrático 

por apoiar-se em instituições não democráticas e assumir posturas, em algum grau, autoritárias, 

por considerar que a democracia atrapalha e ameaça os direitos individuais e a livre mobilidade 

de capitais, dando preferência aos governos das elites, das carreiras políticas e aos homens 
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especializados em assumir cargos políticos. Mészáros (2015, p. 29) assinala que por conta da 

crise estrutural que o capital vive em nossa época é necessário um envolvimento ainda maior 

do Estado para garantir a sobrevivência do sistema, impondo-se como “a montanha que 

devemos escalar e conquistar”. 

Na verdade, de forma oposta àquela prevista pela teoria neoliberal, a capacidade estatal 

é fortalecida e sua direção tem sido tomada por setores ligados aos grandes bancos e 

corporações que, dessa forma, organizam o sistema mundial de acordo com seus interesses 

financeiros buscando subjugar os demais setores da sociedade (OSORIO, 2014). 

Porém, cabe assinalar que se no terreno prático o neoliberalismo diverge do que prevê 

na teoria e se não foi capaz de alcançar ou manter as taxas de crescimento econômico anteriores 

à crise - o que pode comprovar a crise estrutural aberta na década de 1970 -, no plano das ideias 

não há dúvidas de que alcançou dimensões nunca vistas e de que é internacionalmente 

hegemônico. Segundo Anderson (1995, p. 22): 

Tudo que podemos dizer é que este é um movimento ideológico, em escala 

verdadeiramente mundial, como o capitalismo jamais havia produzido no passado. 

Trata-se de um corpo de doutrina coerente, autoconsciente, militante, lucidamente 

decidido a transformar todo o mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua 

extensão internacional. 

 

 

 

 

Tendo em vista a dimensão que assumiu, é possível afirmar que, além de ser um agente 

das contrarreformas e retrocessos nas conquistas dos trabalhadores da proteção social, é um 

elemento importante no retrocesso na consciência dos trabalhadores, pois, se em um primeiro 

momento apenas a direita radical e reacionária colocou em prática as políticas neoliberais, aos 

poucos até governos considerados mais à esquerda e progressistas – como veremos no caso do 

PT no Brasil - aderiram ao programa e, o mais importante, com pouca ou, em alguns casos, 

nenhuma resistência. Além do que, o triunfo do capitalismo ocidental sobre o regime soviético 

foi o triunfo do capitalismo neoliberal, simbolizado pelos governos Reagan e Tatcher (idem). 

Lembremos ainda que, aos olhos de Hayek, o grande expoente do neoliberalismo, o 

comunismo seria a maior de todas as servidões, devendo portanto ser veemente atacado, assim 

como o próprio movimento operário e suas formas de representação que para os neoliberais é 

o grande culpado pelos altos gastos estatais e pelas crises com sua “pressão parasitária”. Assim, 

teve início uma nova ofensiva contra o comunismo, de forma que até mesmo propostas 

consideradas progressistas e que não têm como horizonte a destruição e superação do 
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capitalismo são atacadas, e um estímulo ao aumento do desemprego, com o objetivo de 

enfraquecer os organismos de representação dos trabalhadores e de garantir uma política 

econômica eficaz. 

Se as implicações do neoliberalismo podem ser largamente verificados no mundo 

capitalista, na periferia do capital o neoliberalismo possui efeitos ainda mais dramáticos e 

devastadores, o que está relacionado à sua dependência aos países desenvolvidos, à grandeza 

no nível de exploração da classe trabalhadora, referente à sobreapropriação repartida do 

excedente econômico, e a não consolidação de um regime verdadeiramente democrático - 

mesmo que nos termos da democracia representativa, forma prevista pela república democrática 

e à inexistência de um regime de proteção social universal consolidado. Verifica-se em países 

como o Brasil uma enorme desigualdade no exercício dos direitos políticos entre as elites e as 

classes exploradas; enorme nível de concentração de riquezas; existência de instituições 

democráticas frágeis para limitar e impedir o avanço da burguesia, principalmente seus setores 

mais reacionários que, por sua vez, têm sido capazes de controlar (via coerção e consenso, a 

depender da correlação de forças) as manifestações de insatisfação popular. 

Pode-se dizer, na verdade, que “tem havido no entanto uma radical reconfiguração das 

instituição e práticas do Estado (em especial com respeito ao equilíbrio entre coerção e 

consentimento, entre os poderes do capital e os dos movimentos populares, e entre o poder 

executivo e o poder judiciário, de um lado, e os poderes da democracia representativa, de 

outro)” (HARVEY, 2008, p. 89). Além disso, os grandes conglomerados que dominam o jogo 

político internacional concentram seus lucros em determinadas regiões centrais, privilegiando 

os Estados dessas regiões que têm sido fortalecidos (BORON, 1999). 

É também o capitalismo e a forma política estatal que inaugura a noção de cidadão e de 

sujeito de direitos, ou seja, a forma jurídica, que é também um dos pilares de sustentação do 

tecido social capitalista. Nessa forma os sujeitos de diferentes classes sociais são igualados 

como sujeitos de direitos e deveres que firmam contratos entre si. Tal relação jurídica é 

controlada pelo Estado que, dessa forma, configura-se como elemento necessário à manutenção 

da relação entre capital e trabalho. 

As políticas públicas, dentre as quais destacam-se as políticas sociais, aparecem no 

cenário capitalista e ganham relevância mediante as lutas dos trabalhadores por melhores 

condições de vida e cumprem também papel importante no circuito de valorização do capital, 
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uma vez que garantem a reprodução da força de trabalho e os índices de consumo e 

produtividade. 

De acordo com Gramsci (1980, p. 33): 

O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que se deve levar em conta os 

interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida; que 

se forme certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça sacrifícios 

de ordem econômico-corporativa. Mas também é indubitável que os sacrifícios e o 

compromisso não se relacionam com o essencial, pois se a hegemonia é ético-política 

também é econômica; não pode deixar de se fundamentar na função decisiva que o 

grupo dirigente exerce no núcleo decisivo da atividade econômica. 

 

 

 

 

Com o movimento realizado nos últimos períodos do capitalismo, no qual o mercado 

cresce e ganha forças às custas do Estado e da sociedade há uma regressão dos direitos 

historicamente adquiridos, sendo estes transformados em mercadorias que devem ser adquiridas 

através do mercado ou fragmentados e focalizados de forma a ter como público-alvo apenas os 

setores mais pauperizados da classe trabalhadora. A mercantilização do que antes era direito 

torna-se tarefa dos grandes oligopólios, os mesmos que também se consolidaram como centros 

de decisão e como os grandes atores políticos da atualidade.  

Já as políticas sociais de responsabilidade do Estado tornam-se cada vez mais 

focalizados nas frações mais pobres da classe trabalhadora, num tipo de política que teve origem 

nas recomendações dos OI, como Banco Mundial e FMI e que têm como resultado a 

despolitização do debate sobre a questão social. Esta tendência é fruto do modelo econômico 

vigente, que responde às necessidades de acumulação do capital, e tem restringido a fração do 

excedente destinado a manutenção das políticas sociais universais, as maiores vítimas do 

processo de contrarreforma do Estado, pois são responsabilizadas pelo processo de crise que, 

supostamente, derivaria dos altos custos destas políticas. 

Há ainda uma terceira tendência das políticas sociais, que também situa-se no âmbito 

da desresponsabilização do Estado perante as expressões da questão social, que é a de transferir 

esta responsabilidade para o âmbito da sociedade civil. Nesta tendência, a saída para os 

“problemas” da sociedade estaria na organização da própria sociedade, naquilo que se 

convencionaria chamar de Terceiro Setor, por não situar-se no âmbito do Estado nem do 

mercado.  
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Na passagem abaixo Anderson (1995, p.11) resume a política neoliberal e o remédio 

sugerido para a crise, que reside em 

manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e 

no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções 

econômicas. A estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de qualquer 

governo. Para isso seria necessária uma disciplina orçamentária, com a contençãoo 

dos gastos com bem-estar, e a restauração da taxa “natural” de desemprego, ou seja, a 

criação de um exército de reserva de trabalhadores para quebrar os sindicatos. 

Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis, para incentivar os agentes 

econômicos. Em outras palavras, isso significava reduções de impostos sobre os 

rendimentos mais altos e sobre as rendas 

 

 

Os setores neoliberais defendem que as privatizações e o livre mercado reduzem os 

custos das mercadorias e da reprodução do tecido social e os gastos coletivos com políticas 

sociais, inclusive por conta da redução de impostos, mas o que se vê na realidade é o movimento 

contrário. Países como o Brasil aumentam seus impostos, a maioria de forma indireta, para arcar 

com juros e amortizações de suas dívidas, redirecionando parcela considerável do fundo público 

para as grandes agências financeiras ao mesmo tempo em que as classes e setores subalternos 

são, de forma relativa, os que mais pagam para manter o funcionamento deste sistema. 

Atualmente temos a restrição da partilha do excedente econômico do poder público com as 

minorias econômicas enquanto por outro há a transferência do máximo de riqueza pública 

nacional para o setor privado10. 

Além do processo de privatizações a financeirização, as políticas públicas também são 

afetadas pelo exercido pelas grandes empresas sobre o Estado e, consequentemente, pelo 

controle sobre o fundo público, que é o que garante a materialização das prioridades dos 

governos e das ações de proteção social. Acontece que sob o neoliberalismo a liberação 

financeira é potencializada e o fundo público não tem garantido recursos suficientes para 

garantir direitos conquistados e previstos em lei e para efetivar políticas sociais universais. A 

                                                 
10  Segundo a Auditoria Cidadã da Dívida (https://auditoriacidada.org.br/), o discurso da austeridade que 

busca justificar a diminuição dos investimentos nas áreas sociais é uma estratégia do Estado para privilegiar 

políticas que servem ao pagamento dos juros bancários e a transferência de recursos para o setor financeiro. Para 

Maria Lúcia Fatorelli, trata-se de um modelo de sociedade cada vez mais alinhado às perspectivas do mercado, em 

que a chamada dívida pública tem justificado as sucessivas contrarreformas neoliberais ao mesmo tempo em que 

atrai o orçamento público para o setor privado, principalmente o financeiro, e que faz os mais pobres arcarem com 

a maior parte de suas consequências, pois redizem-se os investimento nas políticas sociais. Acontece que a dívida 

pública é fruto de uma política monetária que estimula o endividamento público - e junto com ele uma série de 

expressões da questão social, como o aumento do desemprego – e que garante a lucratividade dos bancos e grandes 

instituições financeiras. Atualmente, dentre as políticas sociais, a Previdência Social tem sido a mais atacada pelo 

discurso de austeridade e de um suposto déficit que serve de pretexto para a realização de uma nova contrarreforma. 

O que está em jogo, na verdade, é o interesse na apropriação de um montante cada vez maior do orçamento público 

e a transferência das contribuições dos trabalhadores para os fundos privados. 

https://auditoriacidada.org.br/
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alocação do fundo público depende da correlação de forças entre as classes, sendo portanto 

elemento de disputas políticas. Como no atual estágio capitalista, as grandes empresas e 

oligopólios se constituem nos grandes atores políticos e centros de decisão, o fundo público 

tem cumprido preponderantemente a função de garantir os interesses dos grupos financeirizados 

ao transferir grandes partes do fundo público para o capital financeiro, principalmente para os 

rentistas, sob a forma de juros e amortizações da dívida pública. 

No capitalismo contemporâneo, o fundo público exerce uma função ativa nas políticas 

macroeconômicas, sendo essencial tanto na esfera da acumulação produtiva quanto 

no âmbito das políticas sociais. O fundo público tem papel relevante para a 

manutenção do capitalismo na esfera econômica e na garantia do contrato social. O 

alargamento das políticas sociais garante a expansão do mercado de consumo, ao 

mesmo tempo em que os recursos públicos são financiadores de políticas anticíclicas 

nos períodos de refração da atividade econômica (SALVADOR, 2012, p. 05) 

 

 

Ao falar especificamente do Brasil, verifica-se a regressão no financiamento do fundo 

público, uma vez que, relativamente, são os trabalhadores e os mais pobres que pagam 

impostos, taxas e contribuições, financiando assim, direta ou indiretamente, as políticas sociais, 

a lucratividade do mercado financeiro e a acumulação de capitais11. Como não tem sido possível 

garantir proteção social universal, cada vez ganha mais força o discurso de que as políticas 

sociais devem ser focalizadas àqueles que não podem pagar, enquanto aqueles que podem pagar 

devem buscar satisfazer suas necessidades no mercado. 

Ao contrário do que se pensa, o capital tem exigido um Estado reformado capaz de se 

reorganizar de acordo com os interesses das grandes instituições financeiras e organismos 

internacionais, variando de acordo com o que se propõe. Por exemplo, se nos anos 1990 os 

países da periferia combinaram a redução do gasto público com liberalização financeira, 

abertura comercial, desregulamentação dos mercados e privatizações, em meados dos anos 

2000 entra em cena um novo acordo e diferentes formas de garantir o programa de ajustes 

                                                 
11  O economista Evilásio Salvador, que tem se dedicado a pesquisar sobre o sistema tributário brasileiro, 

tem concluído que o Brasil possui um sistema tributário bastante injusto e regressivo, uma vez que a maior parte 

da arrecadação de tributos é proveniente da tributação indireta sobre o consumo e sobre a produção de bens e 

serviços, recaindo sobre os mais pobres e sobre os trabalhadores de uma forma geral. Por outro lado, a tributação 

direta, ou seja, aquela composta pelo imposto de renda e pela tributação sobre o patrimônio e que possui um perfil 

mais distributivo, por incidir nos setores com maiores rendimentos, representa menos da metade da arrecadação 

dos entes federativos. Desta forma, o nosso sistema tributário pode ser considerado indireto e regressivo, na medida 

em que não contribui para a superação da estrutura concentradora de riqueza e desigualdade. Além da maior parte 

da tributação recair sobre o consumo, o que faz com que os mais pobres paguem mais em relação à sua renda, 

tributos como o Imposto de Renda tem uma função limitada, pois são cobrados apenas de trabalhadores 

assalariados e servidores públicos e não acompanham o deslocamento da economia, a tributação sobre o 

patrimônio é irrisória e inexiste um sistema de tributação das grandes fortunas (SALVADOR, 2012). 
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estruturais com políticas sociais focalizadas de combate à pobreza, devendo o Estado também 

atuar como parceiro do mercado nos países em desenvolvimento (MAURIEL, 2013). 

Acontece que a financeirização não é desterritorializada, trata-se de um arranjo 

internacional, mais uma forma de expropriação e de controle, principalmente, dos países 

dependentes. A dominação não se faz mais de Estado para Estado, mas de centros dominantes 

de determinados territórios (Estados-Nação) desenvolvidos para os países dependentes. Os 

Estados, por sua vez, atuam no sentido de difundir a influência das instituições financeiras e 

desregular a economia, além disso protegem as instituições financeiras da falência e desviam 

enormes montantes do fundo público para o pagamento de dívidas, diminuindo o padrão de 

vida da população dos países “devedores” e deixando de investir nas áreas sociais, levando 

crescentes frações da população ao empobrecimento. Isto quando, de acordo com a teoria 

neoliberal, o Estado não deveria intervir na economia, mas sim que o mercado com suas 

próprias regras decidisse quem ganha e quem perde. Nas palavras de Harvey (2008, p. 87) “o 

governo assume boa parte do risco enquanto o setor privado fica com a maior parte dos lucros”. 

A mundialização reproduz assim a contradição que atravessa o capital entre o 

âmbito político. A expansão econômica do capital, que busca apagar as 

fronteiras, se vê limitada no terreno político pela presença do Estado-nação, 

que fixa fronteiras. Mas este é apenas um aspecto da contradição. Ao mesmo 

tempo, a mundialização capitalista somente pôde alcançar os níveis atuais, e 

somente poderá seguir avançando, ao estar apoiada no Estado-nação, que 

poderá se redefinir, ampliando, por exemplo, os espaços “nacionais” a serem 

controlados, mas que manterá os traços essenciais que o definem como tal e, 

com isso, manterá as disputas entre Estados capitalistas (OSÓRIO, 2014, 

p.200). 

 

 

Devido a estes fatores é necessária a organização de uma contra-hegemonia e disputar 

inclusive os espaços estatais visando o fortalecimento de todos os setores explorados da classe 

trabalhadora. Utilizando as palavras de Mészáros (2015, p. 164) “isto significa simultaneamente 

‘negar’ o Estado e atuar no seu interior”. Trata-se de buscar compreender o Estado em sua 

contraditoriedade, de reconhecer que tende a favorecer o imediato e resistir à transformação 

socialista, mas de buscar realizar através dele perspectivas históricas necessárias ao projeto 

socialista e, para além disto, instituir órgãos de controle social não estatais visando a construção 

da autonomia dos setores resistentes ao capital, da democracia substantiva e de práticas 

revolucionárias de ruptura com a ordem. 

Em tempos de crise estrutural e sob o neoliberalismo o Estado tem estado cada vez mais 

a serviço da manutenção do sociometabolismo do capital e da hegemonia da burguesia, 
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enquanto os países dependentes e, mais especificamente, a classe trabalhadora já tão exploradas 

destes países paga pelo produto das crises que são intrínsecas à dinâmica do capital e mantêm 

o sistema operante, garantindo a lucratividade dos países centrais e de suas classes dominantes, 

sempre com o respaldo e apoio das burguesias subalternas dos países dependentes que também 

são favorecidos, em detrimento de suas tarefas – não realizadas – perante o desenvolvimento 

do capitalismo nacional. Diante disto, até mesmo o limite emancipatório possível de se alcançar 

no âmbito do capitalismo torna-se distante quando trata-se da sociedade brasileira. 

 

 

2.2 As políticas públicas de trabalho e (des)emprego no Brasil sob o neoliberalismo 

As políticas públicas nos últimos anos são voltadas para responder ao atual estágio de 

acumulação do capital e acompanham as metamorfoses no mundo do trabalho, não no sentido 

de garantir maior proteção para aqueles que têm sido expulsos do mercado de trabalho dito 

formal, mas para fornecer para o capital maior lucratividade em tempos de crise estrutural. 

Segundo Carcanholo (2011), como os efeitos das crises, na sociedade capitalista, são, 

majoritariamente, lançados sobre os trabalhadores, a retomada da acumulação exige o aumento 

da taxa de mais-valia, isto é, a taxa de exploração do trabalho, de todas as formas possíveis: (i) 

arrocho salarial  puro e simples; (ii) maior destituição de direitos da classe trabalhadora como 

forma de reduzir o valor da força de trabalho; (iii) prolongamento da jornada e/ou da intensidade 

do trabalho, sem a correspondente elevação salarial; (iv) avanço na reestruturação produtiva, 

com implicações sobre a rotação do capital e jornada/intensidade do trabalho. 

(CARCANHOLO, 2011, p. 14) 

Cabe salientar que sendo o Brasil um país dependente, estando o Estado sob controle da 

burguesia e levando em consideração a natureza compósita desta burguesia e o padrão de 

heteronomia, as políticas públicas sofrem influência direta dos interesses dos grandes 

monopólios e conglomerados internacionais. Tais interesses podem aparecer ainda como 

interesses da nação e fazer com que a resistência a tais interesses ocorra institucionalmente, 

levando ao distanciamento entre a sociedade civil e a sociedade política, nos termos de Gramsci 

(FERNANDES, 2006). 

Porém, cabe trazer uma pequena descrição dos caminhos e descaminhos tomados pelas 

políticas públicas voltadas à proteção ao trabalho desde seu surgimento no Brasil na década de 
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1930 até o presente momento em uma tentativa de traçar um panorama geral e suas tendências 

mais atuais no contexto de mundialização e financeirização do capital. 

Segundo Pochmann (2008), a evolução do trabalho – e do mercado de trabalho no Brasil 

– passou por três grandes movimentos históricos. O primeiro, que vai de 1888 à Revolução de 

Trinta, foi marcado pela exportação de bens primários e pela abundância da oferta de força de 

trabalho. O segundo movimento deu-se entre a Revolução de Trinta e o início do último governo 

da ditadura militar (1980) e foi marcado pelo assalariamento como forma predominante de uso 

da força de trabalho e pela industrialização nacional do modelo de substituição de importação. 

O terceiro movimento é aquele que está em vigência desde 1981 e que tem como principal 

característica o esgotamento do projeto de industrialização nacional e do modelo de substituição 

de importação. 

O surgimento das políticas sociais no Brasil, assim como a própria formação tipicamente 

capitalista neste país, ocorreu de forma diferente da que se deu nos países centrais. Pode-se 

dizer que, até as primeiras décadas do século XX, não existia interesse por parte das elites 

econômico-políticas em defender algum tipo de direito dos cidadãos e trabalhadores e que estes 

não tinham experiência ou tradição em organizar-se politicamente no âmbito das relações de 

trabalho “livre”. Há de se salientar que neste período a República estava recém formada, o país 

ainda passava pela transição do trabalho escravo para o trabalho livre e passava a receber os 

primeiros trabalhadores imigrantes europeus, sendo ainda o início da ruptura com o passado e 

a construção de um novo padrão econômico, político e cultural que, apesar de inaugurar 

elementos positivos para a configuração nacional, não foi suficiente para romper com o padrão 

de dependência e heteronomia próprios da formação social brasileira. 

Na passagem para o século XX formaram-se os primeiros sindicatos, por influência dos 

trabalhadores imigrantes, que procederam com importantes mudanças na correlação de forças 

e passaram a reivindicar importantes pautas de trabalho. Um dos marcos da gênese das políticas 

sociais no Brasil, mesmo que de forma ainda muito incipiente, foi a aprovação da Lei Eloy 

Chaves em 1923 que instituiu a obrigatoriedade das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs) 

para algumas categorias de trabalhadores, sendo esta uma das formas originárias do que viria a 

ser a previdência social brasileira (BEHRING, 2011). 

Porém, o maior marco no âmbito do surgimento das políticas sociais no Brasil e que 

pode ser interpretado como “um momento de inflexão no longo processo de constituição de 

relações sociais tipicamente capitalistas no Brasil” (idem, p. 105) foi a chamada Revolução de 



62 
 

30, que procedeu com importantes mudanças no interior das classes dominantes e para os 

trabalhadores e que teve na figura de Getúlio Vargas sua principal liderança. Devido a 

importantes disputas e rupturas ocorridas entre os setores que levaram Vargas ao poder, 

instalou-se a ditadura do Estado Novo em 1937. 

E foi neste período, na ausência de procedimentos decisórios democráticos, que 

importantes mudanças foram desencadeadas, em um processo de modernização conservadora 

que soube aliar a regulamentação do trabalho ao enfrentamento da questão social (idem). 

Segundo a autora: 

Nesse sentido, se o governo Vargas enfrentou também com a polícia os componentes 

mais radicalizados do movimento operário nascente, em especial após 1935, ele soube 

combinar essa atitude com uma forte iniciativa política: a regulamentação das relações 

de trabalho no país, buscando transformar a luta de classes em colaboração de classes, 

e o impulso à construção do Estado social, em sintonia com os processos 

internacionais, mas com nossas mediações internas particulares (BEHRING, 2011, p. 

106). 

 

 

 

Para Pochmann (2008) as primeiras políticas de emprego no Brasil estiveram associadas 

à Revolução de Trinta, devido aos efeitos da crise de 1929, e não visavam eliminar, mas apenas 

suavizar as contradições capitalistas. O autor assinala que essas primeiras políticas públicas 

estavam voltadas à ampliação de postos de emprego assalariados cobertos pela legislação social 

e trabalhista e não para a proteção dos desempregados e trabalhadores do mercado informal, 

setor sempre muito significativo no mercado de trabalho brasileiro. 

Mesmo assim, os anos compreendidos entre 1930 e 1943 “podem ser caracterizados 

como os anos da introdução da política social no Brasil” (BEHRING, 2011, p. 106), com a 

instituição das aposentadorias e pensões e dos auxílios doença, maternidade e família, com a 

regulamentação dos acidentes de trabalho e com a criação do próprio seguro-desemprego. O 

mais importante deste período, foi sem dúvida alguma a Consolidação das Leis do Trabalho, 

em 1943, que regulamentou as relações individuais e coletivas de trabalho e se converteu na 

mais importante norma da área até os dias atuais. Não obstante as conquistas deste período, as 

políticas sociais brasileiras mantiveram-se distantes da perspectiva de universalidade, uma vez 

que estavam restritas a algumas categorias de trabalhadoras pertencentes ao mercado de 

trabalho formal e regulado. 

Após a queda de Getúlio Vargas em 1945, abre-se uma fase de intensificação da luta de 

classes e de ampla disputa de projetos societários e institucionais, com uma classe trabalhadora 
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mais madura, concentrada territorialmente e economicamente e presente nos processos 

políticos, enquanto a burguesia encontrava-se fragmentada. Aliado ao movimento dos 

trabalhadores, amplos setores sociais fizeram-se presentes na conjuntura política da época com 

suas reivindicações e pressões pelas chamadas reformas de base. À parte da organização 

política, foi um período de instabilidades políticas com poucos, lentos e seletivos avanços no 

âmbito das políticas sociais e que culminou no golpe de 1964, que instaurou uma ditadura civil-

militar que duraria mais de 20 anos. 

Durante o período ditatorial, aparentemente de forma contraditória, “expandia-se 

também a cobertura da política social brasileira, conduzida de forma tecnocrática e 

conservadora, reiterando uma dinâmica singular de expansão dos direitos sociais em meio à 

restrição dos direitos civis e políticos” (BEHRING, 2011, p.135). Aparentemente de forma 

contraditória porque, na verdade, foi neste período que o Brasil viveu o ápice de seu fordismo 

à brasileira, profundamente associado ao capital-imperialismo estrangeiro (principalmente 

norte-americano) que precisava restaurar suas taxas de crescimento e lucratividade que vinham 

se esgotando junto do esgotamento do modelo fordista/taylorista de produção. 

Durante a ditadura civil-militar ocorreu a unificação e centralização da previdência 

social e dos benefícios/serviços a ela relacionados no Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), a previdência pela primeira vez alcançou os trabalhadores rurais, empregadas 

domésticas, trabalhadores autônomos e ambulantes, além da criação da Renda Mensal Vitalícia 

(RMV). Ainda assim, não foi possível alcançar a universalização da proteção social, uma vez 

que amplo contingente permaneceu sem acesso aos serviços públicos e privados criados ou 

expandidos pelo regime. Foi também durante o período ditatorial que abriu-se mercado para 

serviços privados de previdência, saúde e educação. 

 Para o tema aqui tratado não interessa apenas tratar da história das políticas sociais no 

Brasil, mas também ressaltar as medidas de proteção aos trabalhadores desempregados ou 

inseridos no mercado informal, Segundo Pochmann (2008), foi apenas com a instituição do 

FGTS, em 1967, e do SINE, em 1975, também durante o regime ditatorial, que surgem as 

primeiras políticas voltadas à proteção social dos desempregados. Em períodos de crise e 

aumento do desemprego poucas medidas foram tomadas para oferecer proteção aos muitos 

trabalhadores que perdiam seus empregos e engrossavam as fileiras do exército industrial de 

reserva. Dentre as poucas medidas e políticas instituídas o autor destaca a criação do seguro-
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desemprego, em 1986, e a redução da jornada de trabalho, na Constituição de 198812 (idem). 

Para o autor: 

Nota-se que, diferentemente de outras nações industrializadas, o Brasil não terminou 

constituindo um sistema público nacional de emprego, com medidas articuladas e 

integradas entre si e universalizadas para o conjunto do mercado de trabalho (formal 

e informal). O que se constituiu foi uma mera agregação de iniciativas, que opera 

muitas vezes em regime de sobreposição no atendimento de certas “clientelas”, com 

efetividade e eficácia discutidas (POCHMANN, 2008, p. 34). 

 

 

 

Com o esgotamento do chamado “milagre brasileiro” na década de 1980, a forte 

mobilização social e o gradual processo de redemocratização dela decorrente, o regime 

ditatorial entrou em decadência e alcançou seu fim em 1985. Abriu-se, então, a Constituinte, 

um processo de fortes mobilizações e de disputas pela hegemonia em torno de projetos 

diferentes e até mesmo opostos. Com relação aos direitos sociais, ocorreram inúmeros avanços 

pela Constituição de 1988, popularmente conhecida como “Constituição Cidadã”, por ser a 

primeira legislação a prever Seguridade Social universal e direitos sociais a setores 

historicamente pouco ou nada amparados pela jurisprudência. 

Com relação à política passiva e à proteção dos desempregados, a implementação do 

seguro desemprego foi uma importante conquista, porém seu avanço foi demorado e restrito a 

alguns setores da classe trabalhadora. O pagamento do seguro desemprego no Brasil, possui 

critérios diferenciados que privilegiam alguns setores formais como o industrial e o comercial 

urbano, em detrimento dos setores informais e empregados domésticos. 

Destacamos aqui o direito ao trabalho, que é previsto no artigo 6º, capítulo II que trata 

dos direitos sociais na Constituição Federal de 1988 e significa “não só a efetiva ocupação de 

um emprego ou de uma atividade remunerada, mas também o direito de assistência, de proteção 

e de organização para sua defesa” (ALEMÃO, 2002, p. 92). Para este autor, só é possível avaliar 

a qualidade do trabalho na sociedade e inserí-lo em todo um quadro de proteção social quando 

deixa de ser apenas meio de sobrevivência e se transforma em atividade de realização humana. 

 o direito ao trabalho é uma reivindicação necessária não porque se preze e se cultue 

o trabalho assalariado, heterodeterminado, estranhado e fetichizado(o que deve ser 

radicalmente eliminado com o fim do capital), mas porque estar fora do trabalho, no 

universo do capitalismo vigente, particularmente para a massa de trabalhadores e 

trabalhadoras (que totalizam mais que dois terços da humanidade) que vivem no 

chamado Terceiro Mundo, desprovidos completamente de instrumentos verdadeiros 

                                                 
12 As duas últimas políticas instituídas, traduzidas em direitos pela Constituição e pelas leis trabalhistas já 

são alvos das (contra)reformas aprovadas e aplicadas pelo governo de Michel Temer e que tomam forma mediante 

as Leis nº 13.429/2017 (Lei da Terceirização) e nº 13.467/2017 (Lei da Reforma Trabalhista). 
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de seguridade social, significa uma desefetivação, desrealização e brutalização ainda 

maiores que as já vivenciadas pela classe-que-vive-do-trabalho (ANTUNES, 2011. p. 

114) 

 

 

Importante apontar que, mesmo sendo um avanço para a classe trabalhadora e seu nível 

de vida no âmbito da própria sociedade capitalista, as políticas sociais, por si mesmas, não 

podem ser consideradas como forma de emancipação, nem mesmo como meio para que 

gradativamente se alcance o socialismo. Isso porque as políticas sociais são indissociáveis do 

modo de produção capitalista e refletem as contradições irreconciliáveis entre suas classes 

fundamentais, sendo portanto uma forma de atingir as manifestações da questão social e não 

suas causas. O que não quer dizer que os trabalhadores devam abrir mão da luta pelo avanço na 

conquista de direitos e pela manutenção daqueles já conquistados, mas que estas reivindicações 

parciais devem estar unidas a um projeto de sociedade que venha superar o modelo existente. 

Acontece que a partir dos anos 1990, influenciado pelo processo de reestruturação 

produtiva e pelo neoliberalismo, ocorreu um aumento exponencial do desemprego, da 

precarização das condições de trabalho e da intensificação das jornadas de trabalho, tendo como 

contrapartida a redução dos gastos públicos, principalmente, nas áreas sociais. As políticas 

públicas voltadas ao emprego, mesmo com os avanços na legislação, não alteraram seu caráter 

fragmentado e pulverizado e as políticas sociais, de forma geral, voltam-se para o combate à 

pobreza (POCHMANN, 2008; OLIVEIRA, 2015). 

As mudanças no mundo do trabalho caminharam juntas do desmonte das políticas 

sociais, perda de direitos e, consequentemente, mudanças nas políticas públicas direcionadas 

ou relacionadas ao contexto laboral. Tais mudanças ocorreram em todo o mundo capitalista, 

mas atingiram com mais intensidade os países da periferia do capital, uma vez que estes não 

chegaram a ter regimes de proteção social consolidados. Assim, ao mesmo tempo em que 

verificamos, de um lado, o aumento do desemprego e o aumento da precarização dos postos de 

trabalho ainda existentes, por outro, verificamos a decadência da proteção social e, conforme 

visto no item anterior, da intervenção negativa do Estado em tentar reverter este quadro através 

de políticas públicas voltadas para a criação de novos postos de trabalho formais e para a 

implementação de políticas sociais universais. 

Segundo Barbosa (2007, p.60): 

a ascensão das teses de desregulamentação pública do trabalho e dos direitos sociais, 

bem como de financeirização da economia foi concomitante à despolitização das 
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alternativas societárias e ao descenso dos movimentos populares de massa, o que 

conduziu o conflito de classes para maior penalização do trabalho. Assim, o que antes 

era meio de vida requerido como expectativa de futuro – o trabalho – se transforma 

na peça principal de ajuste para a competitividade no concerto da concorrência 

internacional. 

 

 

Nos países dependentes as mudanças relacionadas ao aumento do desemprego e dos 

postos de trabalho precarizados e o processo de flexibilização das leis trabalhistas e de 

reconfiguração do Estado sob o neoliberalismo vieram acompanhadas dos receituários 

orientados pelos organismos internacionais de estabilização econômica. A receita para a crise 

foi situada na redução dos investimentos nas áreas sociais através do corte de gastos públicos, 

a privatização de serviços essenciais como saúde, educação e previdência, a promoção de 

contrarreformas trabalhistas e previdenciárias, a flexibilização da legislação trabalhista e 

criação de novas formas de contratação. Acontece que tais medidas culminaram no aumento do 

desemprego, da precariedade do trabalho e, consequentemente da desigualdade e da pobreza.  

Em 1989 os organismos multilaterais como o FMI e o BM elaboram um conjunto de 

medidas a serem seguidas pelos países dependentes para, supostamente, promover seu 

desenvolvimento econômico e social e ficaram conhecidas como Consenso de Washington. 

Entre as medidas que deveriam ser adotadas estavam: disciplina fiscal, redução dos gastos 

públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, 

investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições, privatização das empresas 

estatais, desregulamentação do mercado. A adoção de tais medidas colocava os países 

dependentes no circuito no neoliberalismo. No Brasil, as contrarreformas desenhadas pelo 

Consenso de Washington passam a ser implementadas no início dos anos 1990, durante o 

governo de Fernando Collor. 

No final da década de 1990 e início do século XXI, a partir do reconhecimento do 

fracasso do neoliberalismo e do Consenso de Washington por não ter conseguido retomar os 

níveis de crescimento econômico, mas, pelo contrário, ter levado à redução dos direitos sociais 

e ao aumento do desemprego estrutural e da pobreza relativa, ocorreu a revisão dos ajustes 

propostos pelo Consenso de Washington. 

Entra em cena, então, uma segunda geração de ajustes, que ficou conhecida como pós-

Consenso de Washington, fazendo referência à agenda de ajustes que lhe precedeu, que 

propunha novos ajustes capazes de unificar crescimento econômico e bem-estar social e que 
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coincidiu temporalmente com o primeiro governo Lula/PT. Essa revisão supõe uma mudança 

no papel desempenhado pelo Estado, que passa a ser chamado a atuar na esfera econômica, 

como instância reguladora, e nas expressões mais explosivas da “questão social”, agindo em 

favor do “bem comum”, numa espécie de conciliação entre as classes. Segundo Castelo (2013, 

p. 121) a proposta era “dotar o neoliberalismo de uma agenda social, buscando dar uma face 

mais humana ao desenvolvimento e à “globalização” para reduzir as tensões sociais e políticas”. 

Com a mudança no papel desempenhado pelo Estado e sua intervenção apenas nas 

expressões mais explosivas da “questão social” as políticas sociais, e as políticas públicas de 

uma maneira geral, acabam tendo o pressuposto da universalização enfraquecido, tornando-se 

cada vez mais fragmentadas e focalizadas nos setores mais vulnerabilizados. Tais alterações 

nos fazem lembrar que mesmo “as conquistas dos trabalhadores, na ordem burguesa, não 

passam de concessões momentâneas, com o que se revela a inviabilidade do trabalho 

compartilhar poder com seu antagonista estrutural” (TAVARES, 2002, p.52). 

De forma sintética, pode-se dizer que os organismos internacionais orientam que as 

políticas públicas de emprego nos países dependentes estejam voltadas para o estímulo à 

flexibilização da legislação trabalhistas e ao trabalho informal, que seria capaz de gerar 

emprego e renda nestes países. Desta forma, seria possível viabilizar a redução com os custos 

do trabalho formal e eliminar os supostos privilégios de trabalhadores inseridos em postos de 

trabalho com maior remuneração e garantia de direitos. Também há o incentivo para cursos de 

qualificação e requalificação profissional, mediante cursos técnicos oferecidos à população 

pobre, preponderantemente, mediante convênios com entidades privadas e/ou do terceiro setor, 

de forma a situar a superação da situação de desemprego na ideia de fortalecimento das 

capacidades individuais, enquanto na prática são oferecidos cursos rápidos que pouco 

contribuem para uma força de trabalho realmente qualificada e capaz de articular ciência e 

trabalho (OLIVEIRA, 2015). 

Os organismos internacionais tentam reforçar as capacidades individuais mediante 

noções que em si podem apresentar caráter subjetivista, como é o caso da noção de 

empoderamento, que vem sendo utilizado como “meio de fortalecimento dos sujeitos, 

ampliação de sua autonomia, participação cidadã, de suas habilidades e potencialidades” 

(CARVALHO, 2014, p. 146) e que visa “habilitar” e “capacitar” os indivíduos e grupos para 

que façam as melhores escolhas para suas vidas, de forma a transformá-la no sentido dos 

resultados almejados. 
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Importante esclarecer que, do ponto de vista aqui defendido, a noção de fortalecimento 

da autonomia e empoderamento dos indivíduos e grupos deve estar relacionada com a 

existência de programas e políticas públicas, instituídos como direitos, que possibilitem 

mudanças em suas práticas sociais e que atendam às suas necessidades, uma vez que, sob uma 

perspectiva crítica, as subjetividades alteram-se a partir das práticas sociais. Assim, entende-se 

que a noção de empoderamento conforme utilizada pelos organismos internacionais, além de 

insuficiente para promover a conquista de autonomia e a emancipação dos sujeitos, é também 

utilizada para “obscurecer as relações materiais contraditórias de apropriação privada da 

riqueza socialmente produzida, adequar a classe trabalhadora aos interesses do grande capital e 

os países periféricos aos interesses das potências internacionais” (idem, p. 155). 

Tais orientações e incentivos dos organismos multilaterais no âmbito das políticas 

públicas de trabalho e renda têm como objetivo recuperar os índices de lucratividade, rompendo 

com a rigidez fordista, não só no que diz respeito ao processo produtivo propriamente dito, mas 

todo um modelo de sociabilidade. Em um país como o Brasil, onde a rigidez do fordismo nunca 

aconteceu de forma plena e ausente de regimes de proteção social amplos estabelecidos, as 

consequências do tipo de políticas implementadas são ainda mais nefastas que nos países 

centrais. 

Nos governos do PT, as políticas públicas de trabalho e emprego instituídos estiveram 

associadas aos programas de geração e de transferência de renda sob a justificativa de que, 

aliados, poderiam minimizar os efeitos perversos do processo de flexibilização. “Com relação 

à política de emprego, o governo intitulado democrático-popular conjuga retirada de direitos 

com vistas a ampliar o número de vagas no mercado de trabalho com políticas assistencialistas 

para os mais pobres” (OLIVEIRA, 2015, p. 08) sem levar em consideração a própria tendência 

do capital, principalmente em momentos de crise, de ampliar a superpopulação relativa. 

Diante do exposto pode-se constatar que os últimos programas criados pelo governo 

Lula e Dilma têm uma ênfase muito grande na difusão do empreendedorismo e da 

renda, assim como na educação como forma de superação da condição de pobreza e 

desemprego. São programas afinados com as diretrizes internacionais, se 

configurando como medidas de geração de renda sem qualquer vinculação com a 

promoção do emprego de forma concreta, pois embora as taxas de desemprego 

divulgadas nos últimos anos pelos órgãos oficiais do governo apontem uma queda 

considerável do desemprego, há que se entender que o aumento do tempo na escola e 

a ampliação do programa bolsa família contribuem para a redução do número de 

desempregados (OLIVEIRA, 2015, p.12) 
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Segundo Oliveira (2015), as políticas de trabalho e emprego no Brasil têm seguido a 

tendência histórica das políticas sociais no sistema capitalista, reforçando a desigualdade 

histórica que permeia a sociedade brasileira e o caráter assistencialista de geração de renda para 

os comprovadamente pobres em detrimento da promoção da (re)inserção dos trabalhadores no 

mercado de trabalho. Além disso, tais políticas estão subordinadas à política econômica, assim 

como as demais políticas sociais, e cumpre importante papel da contenção de conflitos e 

manutenção da ordem do capital, mas não é capaz de eliminar o caráter contraditório das 

relações sociais de produção, pelo contrário, viabiliza o processo de acumulação. 

As políticas públicas de trabalho e emprego nos governos do PT inovaram para atingir 

o público-alvo prioritário para os organismos internacionais e reformularam de forma a manter 

as já existentes, investindo no trabalho informal, sem proteção De forma resumida, podemos 

dizer que estiveram apoiadas no tripé empreendedorismo, responsabilidade social e 

aprendizagem. Para Oliveira (2015, p.11), “neste contexto cabe o desenvolvimento das 

potencialidades individuais para criar oportunidades de emprego com a criação de pequenas 

empresas principalmente nas áreas mais pobres. Ou seja, a recomendação é investir no trabalho 

informal, sem proteção e precário”. 

Por meio desses dispositivos, vem se processando um consenso ideológico que 

favorece a ressignificação do trabalho como não direito. As próprias entidades 

sindicais passaram a consumir suas agendas para operacionalização de práticas de 

intermediação de mão-de-obra, qualificação e incentivo a cooperativas. Governos 

regionais de diferentes matizes ideológicos consagraram essas práticas. O Judiciário 

abriu jurisprudência para as práticas de informalização ou manteve-se distante de 

fiscalizações mais apuradas. Formou-se, assim, uma elite ocupada em dar respostas 

operativas à ocupação, mesmo que o principal resultado fosse imaterial, no sentido do 

consenso pela quase naturalização da informalização das relações de trabalho. O 

Estado passou a ser o indutor dessa ressignificação do trabalho e sua ação tornou-se 

decisiva nas mudanças das relações de trabalho (BARBOSA, 2007, p. 64). 

 

Para “amenizar” o problema do desemprego em tempos de crise estrutural o mais 

adequado, ainda dentro da sociedade capitalista, sob o nosso ponto de vista, seria aliar as 

modalidades que Alemão (2002) chama de distributiva e passiva. A distributiva é aquela 

defendida pela esquerda de redução das jornadas de trabalho sem redução dos salários, o que 

gera a distribuição dos postos de trabalho existentes para um número maior de trabalhadores. 

Adicionaríamos ainda a esta modalidade, além da redução das jornadas de trabalho, a 

necessidade da redução da intensidade do trabalho. A modalidade passiva, ou compensatória 

como chama o autor, é aquela que atua nas consequências do desemprego e que, no nosso 

entendimento, deve estar no âmbito da política pública em ações como o seguro desemprego, 
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de forma a garantir uma renda, mesmo que mínima, para aqueles que ainda permanecerem fora 

do mercado de trabalho formal, entendendo que o Estado deve atuar no sentido de proporcionar, 

no menor tempo possível, o retorno ou a inserção desses trabalhadores em postos de trabalho 

regulamentados e protegidos. 

Importante esclarecer que não concordamos com a modalidade que o autor mencionado 

acima defende. Alemão (2002) acredita que o Estado deve dar vantagens, na forma de isenção 

de encargos e concessão de privilégios junto à Administração Pública, àqueles que geram 

trabalho remunerado, pois acredita que esta seja uma forma de evitar a corrupção, a burocracia 

e o trabalho informal. O autor afirma que no capitalismo é o capital que gera trabalho e que é 

necessário estabelecer uma nova interação entre capital, trabalho e Estado. 

A discussão sobre jornada de trabalho torna-se importante a partir do entendimento de 

que sua duração é um dos fatores que determina a taxa de mais-valia, em termos de mais-valia 

absoluta. Isso porque parte da jornada de trabalho é sempre composta pelo tempo de trabalho 

necessário para a manutenção do trabalhador – e sua família – e cabe salientar que este tempo 

tende a diminuir com a inserção de novas tecnologias no processo produtivo. Isso quer dizer 

que mantida uma determinada jornada de trabalho, mesmo com a inserção de novas tecnologias 

que reduzem o tempo de produção de uma determinada mercadoria, aumenta-se a extensão do 

mais-trabalho e a produção de mais-valia. É possível afirmar, portanto, que o modelo de 

produção atual alia o aumento de produção de mais-valia absoluta, na medida em que não reduz 

ou até aumenta a jornada de trabalho, com o aumento da produção de mais-valia relativa, ao 

introduzir novas tecnologias no processo produtivo e reduzir o tempo de trabalho necessário. 

Porém, acrescentamos que não basta reduzir a jornada de trabalho, mas também a 

intensificação do trabalho, uma vez que com a mesma jornada de trabalho, mais com maior 

esforço/dispêndio dos trabalhadores é possível produzir o mesmo ou até mais que antes, numa 

jornada de trabalho prolongada. A intensificação do trabalho em Marx significa maior dispêndio 

de trabalho e de força de trabalho no mesmo período de tempo o que eleva o esforço – físico 

e/ou mental - realizado pelos trabalhadores. 

A produção de mais-valia, neste sentido, está condicionada a três fatores: 1) jornada de 

trabalho: grandeza extensiva do trabalho; 2) grau de intensidade do trabalho: grandeza intensiva 

do trabalho; 3) força produtiva do trabalho: grandeza de produtividade do trabalho. Todos esses 

fatores podem ser responsáveis pelo aumento do número de mercadorias produzidas. No caso 

do aumento da produtividade por inserção de novas tecnologias no processo de trabalho o valor 
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individual das mercadorias se reduz, enquanto no aumento da força produtiva do trabalho este 

valor não necessariamente se altera, o que faz com que a união dos fatores aqui enumerados 

seja mais lucrativa para o capital. 

Guanais (2016, p.180), com base, em Ruy Mauro Marini, fala que a burguesia dos países 

dependentes explora a classe trabalhadora destes países de forma extensiva e intensiva para 

aumentar a massa de valor e taxa de mais-valia produzida, uma vez que existe a necessidade de 

transferir parte do valor e mais-valia produzidos para a burguesia dos países centrais. Esta 

também é uma alternativa a baixa capacidade produtiva destes países, pela ausência ou pouco 

incremento de tecnologia e capital constante no processo produtivo. “Assim, para aumentar a 

massa de valor produzida, os detentores dos meios de produção devem necessariamente lançar 

mão de uma maior exploração da força de trabalho, seja mediante o aumento de sua intensidade, 

seja através da prolongação da jornada de trabalho, ou ainda combinando os dois 

procedimentos” (idem, p.182). 

Concordamos ainda com Oliveira (2015) quando propõe que, junto da redução da 

jornada de trabalho, ocorra também a redução da idade de aposentadoria, a permanência dos 

jovens na escola e a reorganização do trabalho como ações para reduzir o desemprego e gerar 

novos postos de trabalho. Porém, conforme já foi citado, o movimento das políticas públicas de 

emprego e da legislação trabalhista tem caminhado em sentido oposto ao proposto. 

Acontece que, no atual estágio do capitalismo, as políticas públicas de trabalho tem 

percorrido um caminho inverso ao que estamos propondo. O neoliberalismo está ainda mais 

agressivo e, no Brasil, vemos as contrarreformas caminhando a todo vapor, apesar da resistência 

oferecida por diversos setores da classe trabalhadora, movimentos sociais organizados, 

sindicatos e partidos progressistas, tendo efeitos devastadores sobre a legislação de proteção ao 

trabalho e sobre uma classe trabalhadora já tão precarizada. 

A política pública de economia solidária, por exemplo, não caminhou na direção da 

conquista de direitos para a classe trabalhadora, ela traz consigo traços de iniciativas de: 

microcrédito, ao promover o financiamento de pequenas iniciativas populares, cooperativas, 

associações, etc.; qualificação profissional, ao desenvolver ações “educativas” para os sujeitos 

inseridos em suas organizações, utilizando para isto parcerias com entidades públicas e 

privadas, como o Sistema S, ONG’s, institutos federais e Universidades; cultura do auto-

emprego, pois não ser subordinado em uma relação de assalariamento é essencial para fazer 

parte de um empreendimento econômico-solidário (EES). Além disso, reduz a atuação do 
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Estado a mero coordenador das ações de promoção de financiamento e qualificação dos 

empreendimentos, desresponsabilizando-o. 

Cabe dizer ainda que está ligada às recomendações dos organismos multilaterais para as 

regiões periféricas, na medida em que suas ações estão voltadas a uma perspectiva de 

reprodução social, através do trabalho realizado em pequenas unidades de produção sem contar 

com amparo social, constituindo atividades de combate à pobreza e geração de renda que 

possibilitem a manutenção dos pobres por conta própria (BARBOSA, 2007). Segundo a autora 

(p.28), a economia solidária vem se realizando em dois sentidos: “1) por meio de relações de 

subcontratação; e, 2) para redução de custos de reprodução do trabalhador.” 

Ao ser promovida como uma estratégia de desenvolvimento e à política pública, mesmo 

que não seja a intenção direta dos trabalhadores envolvidos nem de seus intelectuais, a 

economia solidária tem difundido qualidades muito bem aceitas pelo neoliberalismo que 

acabam responsabilizando os próprios sujeitos pela condição em que se encontram e pelas ações 

a serem tomadas visando sua superação, o que tem legitimado e fortalecido o aprofundamento 

da retração do Estado frente às políticas sociais (MENEZES, 2007). 

Para encerrar este item e seguindo com nossas propostas perante a realidade de altos 

índices de desemprego e precarização do trabalho nos questionamos “Ao justo lema trabalhar 

menos, para todos trabalharem, deve-se, entretanto, adicionar outro, não menos decisivo: 

produzir o quê? Como? E para quem?” (ANTUNES, 2011, p. 113) e ainda: de que forma? 

Utilizando qual tecnologia? 

 

2.3 O ciclo de conciliação dos governos PT13 

A história do PT coincide com a história de luta da classe trabalhadora brasileira nas 

últimas décadas. Os rumos tomados pelo PT aprofundaram o retrocesso na consciência da classe 

trabalhadora brasileira. Retrocesso este, que conforme já foi pontuado anteriormente, teve como 

principal elemento motivador o fim do socialismo real e que foi aprofundado pelos 

(des)caminhos que tomou o PT, principalmente após a eleição de 2002. Decepcionando os 

trabalhadores e demais setores explorados e oprimidos que viam no PT um Partido não só ‘dos’ 

                                                 
13  Grande parte do conteúdo do presente sub item pertence originalmente ao artigo ‘TRANSFORMISMO 

E MODELO DE DESENVOLVIMENTO DOS GOVERNOS PT: o fracasso da conciliação de classes’, de minha 

autoria, publicado nos anais do VIII EPMARX, ano de 2016. 

 



73 
 

trabalhadores como também ‘para’ os trabalhadores, são enormes as consequências de 13 anos 

de governo de conciliação e de apassivamento. Hoje, quando o programa socialista se faz ainda 

mais urgente e necessário é visto pelo senso comum como algo meramente utópico. 

Também a história da economia solidária, principalmente como política pública, 

coincide com a trajetória do PT e de seus governos, uma vez que se transformou em política 

pública no primeiro governo Lula, sendo promovida a estratégia de desenvolvimento e de 

combate à pobreza, como muitas outras ações promovidas neste governo e que se tornaram sua 

marca registrada. 

Nascido no início dos anos 1980, como parte da efervescência popular que marcou esta 

década em oposição ao regime ditatorial, o Partido dos Trabalhadores (PT) representou uma 

manifestação autêntica das classes trabalhadoras, levada a cabo pelos próprios trabalhadores, 

diferente dos padrões de organização partidária conhecidos até então no Brasil e “convertendo-

se num polo aglutinador de diferentes setores de classe e segmentos sociais diversos que se 

unificam na luta contra a ditadura militar e pela redemocratização com um corte inicialmente 

classista e anticapitalista” (IASI, 2012, p. 361). 

Para Fernandes (1991, p. 11), em sua origem, o PT podia ser definido como um partido 

de hegemonia operária e socialista que surgiu pra realizar as “tarefas políticas monopolizadas 

pelos de cima, abrir a ordem existente para reformas sociais de interesse específico para os 

trabalhadores e os oprimidos; formar as premissas históricas de uma revolução socialista”. O 

partido irrompeu na primeira grande crise do regime ditatorial diferenciando-se dos segmentos 

social-democratas e populistas em oposição à ditadura e recolocando o socialismo como 

alternativa histórica em pauta. 

A liderança operária na figura de Luiz Inácio Lula da Silva destacava-se por sua 

capacidade de identificação com os trabalhadores, com a “peãozada”, pois Lula era um 

trabalhador assim como os demais, alguém que compartilhava das mesmas condições de vida 

e com confiança suficiente de seus pares para representar a luta de classes numa conjuntura 

marcada pelo autoritarismo de um regime ditatorial. 

Com um programa – inicialmente e genericamente - socialista e de luta pelos direitos 

dos trabalhadores e explorados, o PT surge fazendo grandes críticas e lutando contra o 

imperialismo. Porém, já durante a própria década de 1980, mas principalmente durante a década 

de 1990, a direção do partido já sinalizava qual seria sua estratégia nos períodos seguintes. 
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Já no início da década de 1990, Florestan Fernandes, que figurava como intelectual 

orgânico do partido, apontava que o PT estava longe de alcançar os objetivos que lhe deram 

origem e apontava as dificuldades que surgiram devido à crise do socialismo real. Ao invés de 

localizar na crise do Leste europeu a vitória do capitalismo, o autor acreditava que deste 

processo nasceria a consciência dos “erros que devem ser evitados e práticas que vincularão 

melhor a destruição da herança institucional capitalista com a construção de uma sociedade 

nova” (FERNANDES, 1991, p.12). Por outro lado, Florestan observava que as lições tiradas da 

derrocada do Leste europeu e do fim do socialismo real estavam perfilhando no interior do 

partido “tendências social-democráticas, ou de um ambíguo “socialismo democrático”, que 

condenam as classes trabalhadoras e os movimentos populares radicais e revolucionários à 

castração social democrática” (idem, p. 75) 

Além disso, Florestan já apontava tendências ao populismo, à burocratização e ao 

mandonismo de oligarquias incipientes, que estavam sendo contidas graças à coexistência de 

tendências organizadas e heterogêneas e ponderava com os companheiros sobre o risco do PT 

cair nas armadilhas do aburguesamento e de sucumbir à ordem social imperante. Fernandes 

apontava que”sem consciência social socialista não há reforma social nem revolução” 

(FERNANDES, 1991, p. 14) e lembrava que o Partido deveria ir além e conquistar o poder. 

Naquele momento já estava posto o dilema entre acomodar-se às possibilidades social-

democratas e liberais de reformas dentro da ordem ou de uma postura mais progressista e 

necessária de ocupação do poder para sua posterior transformação, objetivo de um partido 

revolucionário. Dizia o autor: 

 No PT prevalece uma predisposição muito forte por realizações e ganhos relativos na 

competição pelo micropoder, o poder pequeno que nasce na estrutura hierárquica do 

partido e das probabilidades de mando que ela confere. Há também uma ambição clara 

de chegar ao poder institucionalizado, intrínseco à ordem social vigente, o que 

envolve a instrumentalização do partido para a satisfação de objetivos pessoais e de 

grupos congeniais (FERNANDES, 1991, p. 73) 

 

 

Durante a década de 1990 o PT representou a principal oposição aos governos 

neoliberais que deram início às chamadas contrarreformas, desenhadas pelo Consenso de 

Washington. Porém, alguns setores envolvidos com a militância política já observavam o 

processo de transformismo14 evidente nas mudanças programáticas do partido e nas relações 

                                                 
14  O transformismo é uma categoria gramsciana que, segundo Filgueiras & Gonçalves (2007), foi usada 

pelo pensador italiano no período do Ressurgimento, no qual ocorreram processos que levaram à formação do 

Estado moderno italiano, “sinteticamente, trata-se de um processo de adesão (individual ou coletiva) ao bloco 
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que mantinha com setores da burguesia15, principalmente após a derrota de Lula para Collor 

nas eleições de 1989. 

As contrarreformas iniciadas pelos governos neoliberais dos anos 1990 esbarravam na 

resistência dos trabalhadores que contavam ainda com a experiência de luta contra a ditadura e 

do avanço de direitos no âmbito jurídico como nunca verificado anteriormente no Brasil. E foi 

ai que as alianças entre o PT e setores da burguesia ofereceram uma saída conveniente para os 

interesses do capital, uma vez que garantiu o apassivamento dos trabalhadores oferecendo  

“emprego e capacidade de consumo para os empregados e programas sociais compensatórios, 

focalizados e neoassistenciais, para os miseráveis” (IASI, 2017, p. 311) 

O partido que chega ao poder nas eleições de 2002 já não é o mesmo que surgiu na 

década de 1980, mas sim um aparelho burocratizado que, conforme temia Florestan Fernandes, 

foi aos poucos se adaptando à – democracia – política burguesa16, utilizando-se de alianças com 

setores burgueses e com um programa reformista e conciliatório, abdicando de suas raízes 

classistas em prol da vitória nas urnas. Há que se admitir também que em 2002 a efervescência 

política já não era mais como no final dos anos 1980, quando das eleições de 1989, e que a 

classe trabalhadora já estava em algum grau abatida por mais de 10 anos de políticas neoliberais 

e pelo impacto na consciência, devido aos processos do Leste Europeu. Porém, o PT ainda 

contava com amplos setores de base e, como principal direção das classes subalternas, tinha o 

importante papel de fazer as massas avançarem em direção a um programa autônomo e 

combativo. 

Acontece que a estratégia central do Partido passou a ser a vitória eleitoral presidencial 

e para que este objetivo fosse alcançado fez-se a opção de abrir mão da radicalidade, 

apresentando-se um programa mais moderado e de ampliação do leque de alianças até incluir 

empresários dos mais variados portes e setores. Em detrimento da defesa da classe, o programa 

do PT passou, gradativamente, a apresentar um suposto interesse geral e nacional e a prioridade 

do crescimento econômico para satisfazer os interesses de todos, do operário ao banqueiro 

(IASI, 2017). 

                                                 
histórico dominante, por parte de lideranças e/ou organizações políticas dos setores subalternos da sociedade, com 

o abandono de suas antigas concepções e posições políticas” (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p. 182). 
15 Ver IASI (2012) - Democracia de cooptação e o apassivamento da classe trabalhadora. In: 

Financeirização, fundo público e política social 
16  Para compreender como se deu esse processo gradual de burocratização e transformismo ver Iasi (2012). 

O autor traz um estudo elaborado sobre os documentos dos congressos de partido, nos quais é possível perceber a 

mudança no programa do Partido ao longo dos anos. 
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No início dos anos 2000, principalmente durante a campanha presidencial de 2002, esse 

processo ficou ainda mais evidente, por conta das alianças estabelecidas entre o partido e setores 

ditos “progressistas” da burguesia brasileira, o que evidenciava a prioridade dada à chegada ao 

poder pela via eleitoral. Além disso, a publicação da Carta aos Brasileiros, documento no qual 

a direção do PT se comprometia com a burguesia internacional a manter a política econômica 

do Consenso de Washington demonstrou o compromisso do PT com o capital, principalmente 

com o capital financeiro (CASTELO, 2013). 

No Brasil, a nova agenda de ajustes passa a ser implantada no governo Lula, sendo 

defendida pelos setores ligados ao PT como um tipo de caminho alternativo, uma Terceira Via 

de desenvolvimento - diferente do neoliberalismo e do socialismo - que remonta ao período de 

nacional-desenvolvimentismo, sendo por isso chamada de neodesenvolvimentismo. Na prática, 

trata-se apenas de algumas alterações no neoliberalismo tendo como objetivo real a manutenção 

de sua essência (CASTELO 2012; MAURIEL, 2013). 

Para Sampaio (2012) o neodesenvolvimentismo cumpre a tarefa ideológica de 

diferenciar o governo FHC do governo Lula – e, posteriormente também do de Dilma Rousseff 

-, enquadrando o primeiro como neoliberal, enquanto o segundo teria como meta levar ao 

desenvolvimento do país, resolvendo os problemas da pobreza e da dependência externa 

O que aconteceu foi que os governos do PT, com Lula e Dilma, deram continuidade e 

até radicalizaram, em alguns momentos, a política econômica dos governos anteriores, o que 

significou metas de inflação reduzidas, altas taxas de juros, câmbio flutuante e metas de 

superávit elevadas, submetendo toda a política social à política econômica. Tudo isso sob a 

roupagem de uma suposta ruptura com o neoliberalismo. 

Formou-se uma camada social burocrática proveniente do proletariado e do movimento 

operário com poder e privilégios devidos à sua participação no aparato estatal. A política 

sindical passou a estar atrelada aos interesses do governo, enquanto a resistência autônoma e 

classista dos trabalhadores era neutralizada por esta mesma camada burocrática que, por sua 

vez, também não se opôs diante dos ataques aos direitos sociais e trabalhistas, pois assim 

garantia a manutenção de seus privilégios e as alianças com os setores burgueses, o que 

supostamente seria capaz de propiciar melhorias para a classe trabalhadora em um processo em 

que, acreditava-se, todos sairiam ganhando. 
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Antunes (2005) aponta que para que o PT (principalmente o primeiro governo Lula) se 

colocasse a serviço dos trabalhadores, conforme o programa inicial do partido, teria pela frente 

alguns desafios essenciais. O autor indicou a necessidade de avançar na elaboração de uma 

política econômica alternativa contrária ao neoliberalismo e que tivesse como pontos centrais: 

a eliminação do aumento da exploração do trabalho, através do aumento do salário mínimo; a 

realização de uma ampla e profunda reforma agrária que atingisse e desmontasse o alto grau de 

concentração de terras no Brasil; contrapor-se ao predomínio do capital financeiro, limitando a 

expansão da especulação e, em contrapartida, incentivar a produção de bens socialmente úteis 

voltados para as necessidades sociais dos trabalhadores; atuar contra a lógica privatista em vigor 

desde o governo Collor. 

Com exceção da política de aumento real do salário mínimo, podemos afirmar que não 

só o governo de Lula, mas também o de Dilma fracassou em vencer os desafios que estavam 

postos. A reforma agrária não foi realizada e a fração burguesa do agronegócio tornou-se a 

grande parceira dos governos PT, de forma que a economia brasileira foi revertida ao caráter 

primário-exportador, dependente da venda de commodities para um mercado limitado, em 

detrimento de subsídio público para a pequena produção, voltada para o consumo interno de 

alimentos e de um Programa Nacional de Reforma Agrária. Manteve-se o processo de 

financeirização da economia e “segundo a maioria dos indicadores econômicos importantes, as 

políticas do mandato de Lula-Dilma tem sido as mais lucrativas para os capitais financeiros 

estrangeiros” (PETRAS, 2013, p.18), já que mantém-se a abertura para os livres investimentos 

externos e os gastos com juros e amortizações da dívida pública, transformando o Brasil em 

“paraíso econômico do capital financeiro” (idem). 

Além do já mencionado, o ciclo petista iniciou e terminou com índices altíssimos de 

desemprego, contando com algum grau de aumento da empregabilidade durante o período de 

crescimento econômico, principalmente nos governos Lula e, mesmo assim, empregos de curta 

duração com pouco ou nenhum grau de estabilidade. Mesmo com o apoio de amplos setores 

sociais que lhe deram sustentação, o PT jamais pautou bandeiras centrais na luta contra o 

desemprego, como a luta pela redução da jornada de trabalho sem a redução dos salários nem 

avançou em prol da legislação social e trabalhista no Brasil, pelo contrário, uma vez que nesses 

governos foram realizadas muitas (contra)reformas sociais, das quais o exemplo mais dramático 

talvez seja a Reforma da Previdência de 200317. Apesar das bases no movimento sindical e 

                                                 
17  Levada a cabo nos primeiros meses do primeiro governo Lula, a Reforma da Previdência de 2003 efetuou 

mudanças significativas no regime de previdência dos servidores públicos das três esferas de governo. Assim como 
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operário, também não garantiu autonomia e liberdade sindicais para essas organizações, mas 

atuou na cooptação de suas lideranças, incorporando-as à institucionalidade do Estado 

capitalista, e amortecendo os conflitos nas bases. 

Ainda no que diz respeito à sua relação com os trabalhadores pode-se dizer que os 

governos do PT foram capazes de criar divisões no interior da própria classe trabalhadora, ao 

corroborar com o discurso iniciado por Collor de combate aos privilégios de determinados 

setores da classe, como por exemplo o funcionalismo público, ou dos trabalhadores formais em 

contraposição aos informais e pauperizados. É claro que este discurso, ao ser pronunciado pelo 

PT, que para o senso comum sempre esteve voltado aos interesses dos mais pobres, teve muito 

mais aderência nas massas. Soma-se a isto as teorias apresentadas sobre a formação de uma 

nova classe média. 

Se os governos democraticamente eleitos que se seguiram ao regime militar deram 

fôlego e legitimidade às chamadas contrarreformas neoliberais, desenhadas pelo Consenso de 

Washington, os governos do PT, longe de significar uma ruptura com o neoliberalismo, 

significaram a continuidade deste projeto. Diferente na forma, os governos Lula e Dilma 

mantiveram a mesmo conteúdo e essência dos governos neoliberais a quem tanto criticaram e 

fizeram oposição durante a década de 1990. Assim, “a experiência do PT é um excelente 

exemplo e movimento de constituição de uma classe contra a ordem do capital que acaba por 

se amoldar aos limites da ordem que queria superar” (IASI, 2012, p. 359). 

Para aplicação de seu projeto era essencial o PT ter como base de apoio sindicatos e 

movimentos sociais e populares. Podendo, por isso, ser caracterizado como um governo de 

Frente Popular, os governos do PT, principalmente os oito anos de mandato de Lula, carregaram 

consigo a capacidade de aliar pautas referentes à lutas históricas dos movimentos sociais e dos 

trabalhadores a aderência inegável ao programa de ajustes recomendado pelos organismos 

multilaterais. Pode-se dizer que tal aspecto levou a uma passivização da classe trabalhadora 

nacional frente às políticas desse governo. Dessa forma, ao responder às reivindicações 

                                                 
a justificativa atualmente utilizada para consolidar mais uma contrarreforma previdenciária, naquela época o 

governo falava de um déficit que colocaria em risco o pagamento dos benefícios e aposentadorias e, diante das 

demonstrações da falácia deste argumento, passou a utilizar como justificativa o suposto privilégio na 

aposentadoria dos servidores e a distribuição de renda. A partir da aprovação da contrarreforma os servidores 

inativos passaram a ser taxados, foi fixada uma idade mínima e um teto para a aposentadoria. A Reforma da 

Previdência de 2003 deixou claro o caráter do governo Lula e levou a inúmeras disputas e resistências no âmbito 

do próprio PT, desembocando na expulsão de parlamentares e outras figuras importantes e influentes do partido 

que, mais tarde, viriam a formar o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). 
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populares, promovendo reformas localizadas e – de forma imediata - favoráveis à classe 

trabalhadora, ao mesmo tempo em que garantia os interesses da burguesia – principalmente a 

fração ligada ao capital financeiro -, foi capaz de promover um tipo de conciliação entre as 

classes, em que o próprio movimento dos trabalhadores assume uma política colaboracionista, 

de sustentação de um governo que pretende construir uma espécie de pacto social entre as 

classes (BARBOSA, 2007). Assim: 

 

A mesma classe trabalhadora que entre o final da década de 1990 e boa parte dos anos 

1980 equilibrou a correlação de forças e impôs patamares e resistência à acumulação 

de capitais, garantiu direitos e os inscreveu na ordem constitucional consagrada em 

1988, parece assistir passiva ao desmonte dessas garantias e direitos, emprestando, 

ainda que de forma não ativa, seu respaldo à atual forma de acumulação que se 

implantou no início do século XXI (IASÍ, 2012, p. 287). 

 

 

Porém, com a chegada dos impactos causados pela crise internacional, em decorrência 

da crise dos anos 2007-2008 que estourou nos EUA, esse cenário de estabilidade é alterado. 

Mesmo que as consequências da crise tenham tardado a atingir o Brasil, a partir da 

desaceleração da economia da China, maior importadora das commodities produzidas pelo 

agronegócio nacional, ficou exposta a extrema vulnerabilidade da economia brasileira e seu 

grau de dependência no mercado internacional. 

É importante destacar que durante os governos Lula o Brasil, assim como outros países 

da periferia do mundo capitalista, viveu um momento de cenário externo favorável marcado 

por baixa inflação, reservas de moeda estrangeira (dólar) que superavam as necessidades frente 

aos compromissos externos, redução das taxas de juros e expansão das exportações, tanto no 

quantum quanto no preço das mercadorias exportadas (CARCANHOLO, 2011). 

Com os efeitos da crise que se manifestou nos países centrais em 2007-2008 e mais 

tarde no Brasil, passamos a conviver com uma forte instabilidade cambial, pressões 

inflacionárias, redução das reservas de moeda internacional, redução dos preços e do volume 

das mercadorias exportadas. Todos fatores que aprofundam o caráter subordinado da economia 

brasileira perante as economias do capitalismo central (idem). 

 Ainda que não perdendo todo o apoio da base social que o sustentava, altera-se a 

correlação de forças e o governo PT, já com Dilma a frente, se enfraquece, processo que se 

aprofunda devido à retirada ou não efetivação de inúmeros direitos sociais e da aceleração nas 
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contrarreformas do Estado, que direcionava os efeitos da crise sobre os trabalhadores, os 

explorados e os mais pobres. 

Segundo Carcanholo (2011, p. 76) a crise que se expressa atualmente tem suas raízes 

nas saídas que o capital utilizou para se recuperar perante o processo de crise da década de 

1970, principalmente no processo de financeirização, uma vez que “a nova crise estrutural do 

capitalismo, neste início de século XXI, se explica justamente pelo predomínio da 

disfuncionalidade da lógica do capital fictício para a acumulação do capital total”. 

Os Estados nacionais corporificam a estrutura de dominação do capital e junto da crise 

estrutural do capital, ergue-se também a crise das formas que podem assumir os Estados 

nacionais, dentre as quais destaca-se o Estado organizado sob a conciliação de classes. Foi 

exatamente durante um período de conciliação de classes que os efeitos da atual crise estrutural 

do capital atingiram o Brasil e foram esses efeitos que levaram ao fim de um ciclo de 

estabilidade política, social e econômica que tem exigido respostas do capital nacional e do 

capital estrangeiro a ele correlacionado. 

 A classe trabalhadora, os setores subalternos e até mesmo frações da classe média não 

assistiram aos acontecimentos e às respostas dadas pelo governo à crise como meros 

expectadores. Numa conjuntura de desaceleração da economia que mostrava que a política 

anticíclica dos governos PT não se sustentaria por muito tempo mais e que a falácia do 

neodesenvolvimentismo não seria o caminho para o real desenvolvimento brasileiro, crescia a 

insatisfação popular que acabaria desembocando nas grandes manifestações as quais 

convencionou-se chamar de Jornadas de Junho de 2013. 

As gigantescas manifestações ocorridas em todo Brasil tiveram como estopim o 

aumento das passagens de ônibus, mas também refletiram a insatisfação popular ao apresentar 

outras pautas – ainda que fragmentadas e sem uma direção claramente estabelecida - que 

reivindicavam direitos sociais, como saúde e educação públicas e de qualidade, além do fim da 

corrupção, que se tornou a “palavra de ordem” do momento, sendo apropriada pelos setores 

mais conservadores do cenário político. As Jornadas de Junho marcaram o fim do período de 

estabilidade político-social do país que já durava mais de 20 anos e o início dos grandes índices 

de rejeição que o governo Dilma/PT apresentaria dali pra frente (SECCO, 2013) e que 

desembocaria, dois anos depois, mesmo que de forma indireta, no processo de impeachment da 

presidenta. 
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Nesta oportunidade, os setores subalternos puderam manifestar todo seu 

descontentamento com a pequena política que vinha sendo alimentada nas últimas décadas. 

Porém, podemos dizer que a reação dos setores subalternos deu-se de forma ainda muito 

espontânea, com ausência de organicidade e perspectiva de totalidade. Segundo Bianchi (2015, 

s/p): 

As classes subalternas ainda não possuem uma direção capaz de colocar-se à frente 

de seu movimento e imprimir conteúdo claramente transformador. A crise não atingiu 

apenas a burguesia e o parlamento. Ela é, também, uma crise de direção das classes 

subalternas, que não conseguem impor seu projeto hegemônico muito embora 

consigam desarticular a hegemonia das classes dominantes. É, para usar uma 

terminologia cunhada por Trotsky, mas também presente em Gramsci, uma crise de 

direção que atinge de maneira combinada, mas desigual, tanto a burguesia como o 

proletariado. 

 

 

Portanto, ainda que de forma contraditória, é possível visualizar também o aspecto 

positivo das Jornadas de Junho de 2013 ao compreender que foi a primeira vez, depois de mais 

de 10 anos de governo, que o descontentamento com as ações e prioridades do governo PT 

levaram milhares às ruas, forçando inclusive que setores ligados à base do governo se 

mobilizassem e fizessem coro com a insatisfação popular. As manifestações romperam com a 

passividade alguns grupos sociais subalternos, fazendo com que entrassem ativamente no 

cenário político. 

Por outro lado, com o passar das semanas de manifestação as pautas tornaram-se 

demasiadamente genéricas, de forma a serem facilmente apropriadas pela direita e 

transformadas em uma única problemática a ser combatida: a corrupção. Foi também neste 

momento único da conjuntura nacional que setores reacionários encontraram voz e espaço entre 

a descontentamento geral e enxergaram a oportunidade para formarem movimentos 

organizados para disputar a direção da política brasileira. 

Foi também após as Jornadas de Junho de 2013 que o próprio PT sancionou lei que 

disciplina juridicamente o apassivamento que vinha sendo alimentado moral e ideologicamente 

desde o início dos anos 2000. A popularmente chamada lei antiterrorismo18 que, apesar de em 

um de seus parágrafos dispor que as penas para os atos de terrorismo não são aplicadas a 

indivíduos ou coletivos em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, 

de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios 

                                                 
18   Lei nº 13.260, de 16 de Março de 2016. 
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que têm por objetivo contestar, criticar, protestar ou apoiar para defender direitos, garantias e 

liberdades constitucionais,  abre precedente para a livre interpretação dos órgãos estatais 

responsáveis pela coerção, reprimirem e julgarem movimentos políticos organizados e seus 

membros que, por algum motivo, representem algum risco à estabilidade política e à ordem 

vigente. 

Sobre a corrupção, que se tornou o grande problema nacional a ser combatido, podemos 

apontar a seletividade em combatê-la, de forma a escamotear as relações de dominação entre 

as classes e como se fosse fator exclusivo dos antigos setores operários que alcançaram o poder 

institucional. Por outro lado, a corrupção dos partidos de origens burguesas ou social-

democratas e das elites com as quais estão alinhadas são legitimadas pelos mesmos indivíduos 

ou instituições que discursam em prol do fim da corrupção e de punições severas para aqueles 

que a praticarem. Com isso, vemos ocorrer a erosão da política e sua absorção por uma disputa 

de poder não programática que gira em torno de grandes esquemas de corrupção. 

Foi o próprio movimento contra a corrupção que serviu de justificativa para o processo 

de impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Para os setores mais atuantes na política nacional, 

claramente, os motivos do processo de impedimento foram outros. Enquanto os intelectuais 

ligados ao PT situam-no no fato dos governos petistas terem possibilitado às minorias e aos 

mais pobres o acesso a espaços e itens de consumo que, historicamente, apenas a classe média 

e a burguesia tinham acesso e, com isso, atuado em uma divisão mais justa da riqueza social, 

setores mais à esquerda que mantiveram-se firmes em seus programas contra a ordem situam a 

causa do impeachment no desgaste de Dilma na opção do governo em dar continuidade às 

contrarreformas. 

Apesar da vitória nas acirradas eleições presidenciais de 2014, ao optar por dar 

prosseguimento aos duros ataques à classe trabalhadora e ao povo pobre, visando seguir o 

receituário burguês neoliberal, aligeirou-se a rejeição e a perda de apoio social ao governo 

Dilma. Com o aprofundamento da crise política e a perda da chamada governabilidade, o 

governo desgastou-se, perdendo a condição de aplicar e sustentar os pacotes de ataques à classe 

trabalhadora. Assim, o governo perdeu também do apoio das frações burguesas nacionais que 

o apoiavam e da burguesia internacional que cobrava com rapidez a realização de 

contrarreformas, como a trabalhista e a da Previdência, que não tardaram a ser pautadas após a 

efetivação do golpe parlamentar. 
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É certo que assim como a vitória de Lula nas eleições de 2002 teve um significado 

simbólico, pois foi a primeira vez que um ex-operário chegou ao poder através das eleições - 

mesmo que pela via institucional capitalista -, a deposição de Dilma e as acusações que se 

seguiram tanto a sua pessoa como ao próprio Lula também possuem significado simbólico de 

grande envergadura. O principal deles, que fica no imaginário popular, talvez seja o de que 

posições importantes e altos cargos não podem nem devem ser ocupados por grupos ou 

indivíduos de origens subalternas, devido a uma suposta falta de capacidade e uma 

predisposição para o roubo e a corrupção. Convém acrescentar que, obviamente, nenhum 

indivíduo ou coletivo que esteja realmente a serviço de suas origens subalternas deve ocupar 

cargos ou posições importantes no interior da institucionalidade capitalista sem o objetivo de 

destruí-la, mas não se trata de nenhuma falta de capacidade ou predisposição para a 

criminalidade. 

Sobre o apassivamento da classe trabalhadora, podemos dizer ainda que alcançou nível 

tal que, mesmo para os setores que mantiveram-se em apoio ao governo no pior momento da 

crise política (como a CUT e a UNE), foi difícil mobilizar suas bases para proceder com sua 

defesa. Segundo Iasi (2017, p. 311): 

No caso brasileiro, a situação ainda é pior, pois o preço da governabilidade e do 

aparente sucesso é o desarme das condições políticas, organizativas e de consciência 

de classe que poderiam apontar para uma ruptura com a ordem do capital. O que 

presenciamos aqui é, paradoxalmente, o fato de que a experiência do PT, se não levou 

à meta socialista suposta inicialmente, cumpriu factualmente uma outra tarefa: 

encerou o ciclo de consolidação da revolução burguesa no Brasil. 

 

 

Por outro lado, a burguesia apresenta-se cada vez mais organizada, capaz de se adaptar 

às novas demandas que se manifestam e de aproveitar as oportunidades que as diversas 

conjunturas oferecem. Para além de todos os jogos políticos que acontecem por trás dos 

bastidores, a conjuntura aberta a partir de 2013 inaugurou as manifestações de rua organizadas 

por setores médios e frações da burguesia insatisfeitos com o governo que levantaram suas 

bandeiras “contra a corrupção” e que marcaram a conjuntura de crise política, no ano de 2015. 

À parte da polêmica inicial a respeito da origem e classe social daqueles que compunham tais 

manifestações, acreditamos que o mais importante a ser destacado é que trataram-se de 

manifestações patrocinadas por entidades burguesas e patronais, como a FIESP, e que contavam 

com um programa altamente reacionário, neoliberal do ponto de vista econômico e, em alguns 
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aspectos, de ultradireita, como o comprovam as faixas que pediam a morte de comunistas e que 

continham conteúdo extremamente xenófobo, machista e racista. 

À época, algumas correntes da esquerda, mesmo que minoritárias, chegaram a debater 

a possibilidade de intervir nas manifestações, partindo da leitura de que o governo do PT de 

Dilma Rousseff estava contra os trabalhadores e de que muitos indivíduos ou setores das classes 

subalternas clamavam por alguma solução, dentre as quais figurava o impeachment. Hoje, 

passados três anos do início das manifestações, fica mais claro entender que tratou-se de um 

período de grandes equívocos políticos, em que, principalmente as parcelas não organizadas da 

classe trabalhadora, eram facilmente influenciadas pelo discurso mistificador “contra a 

corrupção”, o que sem dúvida alguma também foi impulsionado pelo processo de 

apassivamento da classe trabalhadora e do próprio caráter do governo de conciliação de classes. 

Todo este processo desemboca em uma conjuntura na qual qualquer discurso ou prática 

progressista localizada mais à esquerda seja ´imediatamente relacionada pelo senso comum à 

corrupção petista, ocasionando em um tipo de perseguição política a qualquer elemento 

progressista em termos políticos, exprimindo o caráter conservador e reacionário da burguesia 

brasileira que para manter seu lugar de sócia menor perante o capital internacional necessita 

aliar este caráter conservador às exigências da modernidade. Porém, em momentos de crise, 

não recua em servir-se do arbítrio e do aumento da exploração dos subalternos, elementos que 

podem manter-se mitigados em períodos de estabilidade político-econômico-social. 

Atualmente, há um expressivo crescimento do conservadorismo – ou talvez trate-se 

apenas de um momento no qual, devido à crise que estamos vivenciando, o conservadorismo 

historicamente presente na sociedade brasileira encontre mais espaço para se manifestar – no 

qual até mesmo grupos fascistas deslocam-se para a esfera pública. Não se trata de uma 

fenômeno exclusivamente brasileiro, mas que pela conjuntura de crise na qual teve fim o ciclo 

de governos PT, assume no Brasil uma roupagem reacionária e anti-esquerda, considerada em 

seu conjunto. O fenômeno de crescimento do conservadorismo e do neo-fascismo “produz um 

efeito imediato que é o deslocar o eixo do debate político para a direita, eventualmente forçando 

a que as posições políticas da direita tradicional comprometida com a agenda neoliberal 

endureça suas posições de modo a disputar aqueles setores fascistizantes do eleitorado” 

(MELO, 2016, s/p.). 

A luta pelo fim da corrupção tem levado ao aprofundamento no esvaziamento de 

instâncias de mobilização e organização política e controle social e à crença cega na 
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neutralidade do poder Judiciário e em sua capacidade de resolver com “justiça” as questões que 

afligem a classe trabalhadora, inclusive quanto ao julgamento da necessidade das 

contrarreformas em pauta atualmente. O apassivamento tem levado a luta de classes para 

esferas, que assim como a justiça e o direito burguês, têm sido considerados, mais do que nunca, 

como inquestionáveis. 

A judicialização da política e da questão social é exemplo desta tendência. Trata-se da 

crescente transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de promover o enfrentamento 

à questão social e da resolução de questões políticas, que na verdade são estruturais. Com esta 

tendência, as reivindicações políticas passam a ser feitas em termos cada vez mais jurídicos, 

em detrimento da razão crítica, e os direitos individuais acabam por suplantas os direitos 

coletivos e substanciais. 

Além disso, é possível verificar um fortalecimento da democracia burguesa, uma vez 

que a única expressão política aceita tem sido o voto. Existe uma crença na qual a causa dos 

problemas do Brasil está na escolha errada dos representantes e parlamentares e que, para 

acabar com a corrupção e com as moléstias nacionais, basta aguardar a próxima eleição e 

escolher representantes melhores e mais honestos nas urnas. É como se os problemas existentes 

no país e as soluções para os mesmos residissem no plano conjuntural, e não no plano estrutural. 

Podemos dizer que a captura da subjetividade (ALVES 2008;2010) avançou no Brasil 

durante o ciclo composto pelo único governo de origens operárias. Sem querer simplificar as 

teias de relações econômicas, políticas e sociais existentes nos 13 anos de governos do PT, o 

partido manteve suas bases sociais que, se direcionadas à resistência e ao combate aos grandes 

partidos burgueses e, principalmente, grandes instituições financeiras poderiam ter alcançado 

importantes vitórias no plano da esquerda e realmente ter avançado no sentido de operar um 

revolução dentro da ordem com vistas à revolução contra a ordem. 

 

2.4 A política pública de economia solidária em um contexto de retrocessos: conservação 

ou superação 

A economia solidária ganhou status de política pública federal no primeiro mandato do 

governo Lula com a criação da Senaes em 2003 e do FBES, no âmbito da sociedade civil e com 

o passar dos anos, ganhou cada vez mais relevância na agenda pública e no interior de diversos 

movimentos sociais durante os governos PT. Anteriormente já era objeto de intervenção 

regional em alguns locais do Brasil e em regiões administradas por governos de esquerda ou 
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progressistas (BARBOSA, 2007). Além disso ganhou espaço na agenda pública em diversos 

estados e, principalmente, municípios em todo o Brasil. No ano de 2016, a nível federal, perde 

importância no âmbito da política federal, na medida em que o MTE é reestruturado, ocorre a 

extinção da Senaes e a economia solidária passa a atuar no âmbito de uma subsecretaria19. 

Segundo Silva (2017, p. 32-33), um dos partidários da política pública de economia 

solidária: 

As políticas públicas, mais do que programas e ações executadas pelo poder público, 

são estratégias de intervenção em determinada questão ou dimensão da realidade 

social, política, econômica, ambiental, cultural, etc. Essas estratégias orientam as 

decisões relativas à alocação de bens e recursos públicos para atender demandas e 

interesses considerados relevantes para a sociedade ou aquelas que foram eleitas como 

prioridades governamentais em determinado período ou mandato. Dessa forma, as 

políticas expressam as relações de poder que se estabelecem para resolução de 

conflitos de interesses e de tomada de decisão em um dado contexto social, econômico 

e cultural. Nas sociedades democráticas, o exercício do poder político, da capacidade 

de transformar interesses em decisões, está relacionado tanto ao modo como se 

estrutura uma sociedade, no que se refere às relações de igualdade e desigualdade nas 

esferas sociais, econômicas e culturais, quanto ao modo como são criados, mantidos 

e permitidos os mecanismos ou canais de expressão e disputa de interesses. 

 

Ainda durante a campanha eleitoral de 2002, a Coligação Lula Presidente enfatizava a 

eficiência do desenvolvimento da economia solidária para o combate à fome e à indigência e 

para o desenvolvimento econômico do país, através da promoção de pequenos negócios e 

cooperativas e do apoio às micro e pequenas empresas (BARBOSA, 2007, p. 199). Com a 

vitória de Lula, o GT-Brasileiro de Economia solidária, criado durante o I Fórum Social 

Mundial em 2001, elaborou e enviou uma carta ao novo governo intitulada “Economia Solidária 

como Estratégia Política de Desenvolvimento” que apresentava as diretrizes gerais da economia 

solidária e reivindicava a criação de uma Secretaria Nacional de Economia Solidária.  

Durante os governos Lula foram realizadas inúmeras contrarreformas e ajustes fiscais 

que promoveram o contingenciamento de diversos programas da área de emprego e renda. Em 

uma conjuntura em que o mercado de trabalho passava por um quadro preocupante de aumento 

das taxas de desemprego e de informalidade, em meios às políticas de trabalho, aquelas voltadas 

à geração de emprego ganharam prioridade, sendo o Programa de Economia Solidária em 

Desenvolvimento um destes programas (IPEA, 2004). 

                                                 
19  Decreto nº 8.894, de 03 de Novembro de 2016. 
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Sem dúvida alguma, as edições do FSM foram muito importantes para o fortalecimento 

da economia solidária no âmbito da sociedade civil organizada, com vistas a sua futura 

promulgação como política pública. Se a partir de sua primeira edição foi elaborado o 

documento que deu os primeiros passos em torno da institucionalização e reconhecimento deste 

projeto no âmbito estatal, foi a partir dos debates realizados em sua terceira edição que ganhou 

mais visibilidade entre os movimentos sociais que, por sua vez, passaram a pressionar o governo 

cobrando respostas referentes a esse tipo de iniciativa econômica, por considera-la uma 

alternativa capaz de respeitar os direitos humanos e o meio-ambiente e constituir-se enquanto 

alternativa econômica voltada para o mercado interno e oposta à globalização. 

Foi também durante o III FSM que foi colocada a proposta de construção de um Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária (FBES), no âmbito dos movimentos sociais. Portanto, com o 

acúmulo dos Fóruns Sociais Mundiais e por conta de muita pressão do movimento social da 

área, foi criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes) e junto com ela o 

Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES), no âmbito do MTE no ano de 2003.  

A criação da Senaes e do CNES demonstrou a reconfiguração do MTE e da própria 

política pública de trabalho que, pela primeira vez, assumiu a responsabilidade por um projeto 

desligado do emprego assalariado tradicional, de forma a legitimar aquela que sempre figurou 

dentre as principais formas de atividade laboral e de fonte de remuneração no Brasil, ou seja, a 

informalidade. Segundo o próprio MTE, esta reconfiguração tinha como desafio implementar 

políticas capazes de incluir as demais formas de organização do mundo do trabalho, diferente 

da assalariada tradicional, proporcionando a extensão dos direitos ao conjunto dos 

trabalhadores, alcançando principalmente os “menos favorecidos”. A Senaes atuaria 

fomentando e apoiando os EES por meio de ações diretas ou por meio de cooperação e 

convênios com outros órgãos governamentais (federais, estaduais e municipais) e com 

organizações da sociedade civil atuantes no âmbito da economia solidária. 

A secretaria criada passou a ter como finalidade oficial a promoção, o fortalecimento e 

a divulgação da economia solidária através de políticas integradas visando o desenvolvimento 

por meio da geração de trabalho e renda com inclusão social. O CNES, por sua vez, tornou-se 

o órgão consultivo e propositivo para a interlocução entre o governo e a sociedade civil. Suas 

principais atribuições eram: a proposição de diretrizes para as ações voltadas à economia 

solidária nos Ministérios que o integram e em outros órgãos do Governo Federal e o 
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acompanhamento da execução destas ações, no âmbito de uma política nacional de Economia 

Solidária. 

É importante ressaltar que este projeto tornou-se política pública mediante 

reivindicações e processo de lutas e mobilizações do próprio movimento social da área que 

pressionou o governo neste sentido. Porém, por outro lado, ganhou esta posição na agenda 

pública por uma necessidade do próprio capitalismo em integrar ao seu circuito de valorização 

trabalhadores desempregados e pauperizados, resultantes de suas próprias contradições 

internas. Dessa forma, além de garantir sua reprodução ampliada e seus lucros, o capital, através 

do Estado, estaria também respondendo a uma demanda dos próprios trabalhadores envolvidos 

com a economia solidária e com projetos autogestionários, de forma a atuar na redução da 

pobreza, conforme previsto pelos organismos internacionais e pelo chamado 

neodesenvolvimentismo. 

Trata-se de uma política pública que abarca desde os trabalhadores extremamente 

precarizados, com baixa escolaridade, com pouca ou nenhuma qualificação profissional, que 

nunca estiveram inseridos no mercado de trabalho formal até os trabalhadores antes assalariados 

e que vêm sendo empurrados para relações de trabalho precarizadas e para a pobreza, devido 

às mudanças ocorridas na sociabilidade capitalista, decorrentes do acirramento da luta de 

classes. Portanto, trata-se de uma modalidade voltada a um setor mais pauperizado do exército 

industrial de reserva. 

Conforme os dados da tabela abaixo, a maior motivação dos trabalhadores que inserem-

se em iniciativas de economia solidária é a busca por uma alternativa ao desemprego, seguida 

da busca por maiores ganhos em um empreendimento associativo e o desenvolvimento em uma 

atividade onde todos são donos, numa aproximação com a ideia do empreendedorismo. 

Elementos importantes citados no capítulo anterior, como o fortalecimento de grupos étnicos, 

a produção ou comercialização de produtos orgânicos ou ecológicos e a recuperação de 

empresas falidas aparecem dentre as quatro opções menos citadas pelos trabalhadores 

entrevistados. A organização especificamente política não aparece dentre as motivações 

enumeradas e não fica claro se poderia inserir-se enquanto alternativa organizativa e de 

qualificação ou enquanto motivação social.  
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Quadro 1 – Motivação de criação do EES 

 

Alternativa ao desemprego 9.106 

Obtenção de maiores ganhos em um empreendimento associativo 8.471 

Desenvolvimento em uma atividades onde todos(as) são donos(as) 8.024 

Possibilidade de atuação profissional em atividade econômica específica 2.828 

Condição para ter acesso a financiamentos e outros apoios 4.130 

Recuperação de empresa privada que faliu ou em processo falimentar 601 

Motivação social, filantrópica ou religiosa 3.801 

Desenvolvimento comunitário de capacidades e potencialidades 5.646 

Alternativa organizativa e de qualificação 3.160 

Incentivo de política pública (governo) 3.113 

Organização econômica de beneficiários de políticas públicas 1.510 

Fortalecimento de grupo étnico 1.912 

Produção ou comercialização de produtos orgânicos ou ecológicos 1.607 

Outro 1.890 

 
Fonte: Atlas da Economia Solidária, 2013 

 

 

Os dados acima corroboram com nossa tese de que a economia solidária ganha 

importância e ganha status de política pública em um momento de crise e de aumento 

expressivo do desemprego, funcionando assim como alternativa ao mesmo e como estratégia 

de sobrevivência e de garantia de subsistência.  

Desde o fim do século XX, as organizações multilaterais vêm elaborando suas propostas 

de maneira a dar ênfase a formas de organização que dispensem, ou ao menos minimizem, a 

intervenção estatal nas políticas sociais. Os programas que vêm sendo criados e os rumos 

tomados pelas políticas públicas em geral evidenciam a tendência da perda da noção de trabalho 

como direito, tendo como contrapartida o advento da cultura do autoemprego, da suposta 

autonomia do trabalhador e da cooperação e da solidariedade para garantir o bem-estar local e 

grupal, reduzindo a pressão por assistência pública. 

É possível situar a política pública de economia solidária como continuidade de 

programas desenvolvidos nos governos anteriores. É preciso lembrar que já na década de 1990 

foram criadas as primeiras iniciativas de combate à pobreza pelo Estado. A nível nacional, o 

primeiro programa criado com este objetivo foi o Comunidade Solidária em 1995, que tinha 

por base princípios como a parceria e a solidariedade, cabendo ao Estado apenas atuar no 

monitoramento da aplicação eficiente dos recursos enquanto a execução do programa ficava 
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sob responsabilidade da sociedade civil e suas organizações. Ainda que de forma distante do 

que viria a se tornar a política pública de economia solidária, o Comunidade Solidária guarda 

semelhanças com a mesma, na medida em que também atuava na geração de emprego e renda. 

Entre 2004 e 2011 a economia solidária compôs o Programa Economia Solidária em 

Desenvolvimento, que tinha como objetivo “Promover o fortalecimento e a divulgação da 

economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a 

inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário” (BRASIL, 2007) 

Durante este período foram realizadas três Conferências Nacionais de Economia 

Solidária (CONAES). A I CONAES, realizada em 2006, teve como tema “Economia Solidária 

como Estratégia e Política de Desenvolvimento” e como objetivos: afirmar a Economia 

Solidária como estratégia e política de desenvolvimento; propor princípios e diretrizes para 

orientar uma Política Nacional de Economia Solidária; identificar o estado atual e o potencial 

da Economia solidária no Brasil, como organização social e como política pública 

desenvolvida; propor prioridades e estratégias de atuação para as políticas e programas de 

economia solidária e mecanismos de controle e participação social. Ao final da conferência as 

prioridades aprovadas passavam por questões relacionadas a: formação e assistência técnica; 

finanças; comercialização; fortalecimento da política pública de Economia Solidária; fomento; 

ações afirmativas; saúde, dentre outros. 

Quatro anos depois, em 2010, foi realizada a II CONAES com o tema “Pelo direito de 

produzir e viver em cooperação de maneira sustentável” e que elaborou três propostas para a 

política de economia solidária: i) criação de um ministério exclusivo para a economia solidária; 

ii) instituição de um fundo nacional para financiamento das políticas de economia solidária; 

iii) estabelecimento de um sistema nacional capaz de articular entes governamentais e da 

sociedade civil e que fosse responsável pela integração das políticas públicas. Para estruturar 

essas propostas, a conferência deliberou a favor da criação de uma Lei Nacional de Economia 

Solidária que deveria ser votada pelo Congresso Nacional. 

A relação da economia solidária com o combate à pobreza fica ainda mais explícita 

quando a partir de 2011, a Política Nacional de Economia Solidária passou a compor o Plano 

Brasil Sem Miséria (PBSM), sendo incorporada ao Programa Desenvolvimento Regional, 

Territorial Sustentável e Economia Solidária, objetivando contribuir com o combate à pobreza 

através da estratégia de inclusão produtiva em comunidades pobres. Segundo Singer...[et al.] 

(2015, p.5), “o trabalho associado é a opção oferecida pela economia solidária para promover 
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as capacidades e criar oportunidades para que as pessoas em situação de pobreza possam obter 

renda por meio do trabalho decente”. 

O Governo Federal passou a atuar nas áreas de: assessoria técnica, formação 

profissional, abertura de microcrédito, assessoria para construção de bancos comunitários, 

fundos rotativos solidários e cooperativas de crédito. A execução das ações referentes às 

atividades ficavam sob responsabilidade de governos estaduais e municipais e organizações da 

sociedade civil que estabeleciam parcerias com a Senaes/MTE. No âmbito do PBSM, as ações 

de economia solidária contam ainda com a colaboração técnica e financeira do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

Com isso, as próprias ações da Senaes foram orientadas a colaborar no esforço de 

erradicação da pobreza, através de iniciativas de promoção de ocupação e renda que fossem 

capazes de contribuir com o potencial de auto-organização e autogestão de comunidades e 

populações pobres. Isso acarretaria em um processo gradual de fortalecimento da economia 

solidária, redução das vulnerabilidades sociais e redução da dependência de “ajuda” 

governamental (idem). Porém, sob nosso ponto de vista, a relação da economia solidária com 

o combate à pobreza leva ainda à dissimulação da contradição capital versus trabalho e 

transforma o direito ao trabalho em assistência. 

A política pública de economia solidária atuou: na produção, através dos EES; na 

comercialização, por meio do Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário, das feiras locais 

e regionais, de redes e cadeias de EES e de clubes de troca e moeda social; no campo das 

finanças, com o Programa Nacional de Finanças Solidárias, de fundos comunitários, 

cooperativas de microcrédito e bancos comunitários; na educação popular e comunitária, 

mediante os centros de formação em economia solidária e de programas de capacitação em 

parceria com universidades e agências conde fomento; na comunicação, principalmente através 

do Sistema de Informações em Economia Solidária (SIES). 

No campo dos movimentos sociais, além do FBES, a economia solidária organiza-se 

em fóruns municipais e estaduais, entidades da sociedade civil e outras como ADS-CUT, 

ANTEAG, CONCRAB, UNISOL, UNICAFES20. Segundo dados do ATLAS da Economia 

                                                 
20  A Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão (ANTEAG)  nasceu a partir de 

uma experiência em Franca - SP (1991) quando uma empresa produtora de calçados foi à falência. Através de uma 

ação conjunta entre os trabalhadores e o Sindicato da categoria iniciou-se uma experiência autogestionária que 

levou à reabertura da empresa, reiniciando a produção e recuperando 450 postos de trabalho. Desde então, a 

ANTEAG vem desenvolvendo e assessorando projetos de autogestão a partir da viabilidade do negócio e da 

perspectiva dos próprios trabalhadores, tendo como um de seus objetivos sociais a implantação e o 
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Solidária, a maioria dos EES possui relação ou participação em algum movimento social, mas 

não especifica a área de atuação destes movimentos sociais. 

Chama atenção neste ponto a criação da Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS) 

pela CUT em 1999, que passa a promover o estímulo às atividades alternativas ao trabalho 

assalariado tradicional como uma de suas principais vertentes de atuação. A ADS-CUT atua no 

fortalecimento de cooperativas e outros empreendimentos coletivos para gerar emprego e renda, 

através de atividades de formação, organização, fomento, comercialização e concessão de 

crédito. Foi a primeira vez que uma central sindical passa a atuar na organização dos 

trabalhadores expulsos do mercado de trabalho formal. De forma geral, pensar e propor formas 

de organização dos trabalhadores desempregados ou precarizados pelos sindicatos e centrais 

sindicais é um elemento importante, principalmente em tempos de crise estrutural e de aumento 

exponencial dos índices de desemprego. Porém, esta não deve ser considerada uma alternativa 

permanente, tendo em vista a ausência de proteção social e os riscos impostos pelo mercado, 

mas sim uma tática de promover e incentivar a luta destes trabalhadores por melhores condições 

de vida e de trabalho, através do enfrentamento da política econômica vigente, da ideologia 

neoliberal e do próprio capitalismo. 

 

Quadro 2 – O EES tem alguma relação ou participa de movimentos sociais, populares ou sindicais? 

 

 

 
 

 

 Fonte: Atlas da Economia Solidária, 2013 

 

                                                 
desenvolvimento dos projetos autogestionários e a recuperação/manutenção do trabalho e da renda. A 

Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária no Brasil (CONCRAB) foi criada em 1992 e organiza as 

cooperativas e associações de agricultores assentados pela reforma agrária e que, em geral, possuem vínculo com 

o MST. A Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (UNISOL) foi fundada em 2000 a partir das 

cooperativas criadas com apoio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e de Sorocaba e do Sindicato dos Químicos 

do ABC tendo como objetivo organizar, representar e articular as cooperativas, associações e outros 

empreendimentos da economia solidária. A União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia 

Solidária (UNICAFES) foi criada em 2005 e representa nacionalmente as cooperativas de agricultura familiar. 

Fontes: http://cirandas.net/anteag, http://www.reformaagrariaemdados.org.br, http://www.unisolbrasil.org.br/, 

http://unicafes.org.br (Acesso em: 01 Jun. 2018). 

 

Sim  11.357 

Não 8.351 

Total 19.708 

http://unicafes.org.br/
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No ano de 2014 foi realizada a III CONAES, que teve como objetivos: i) Realizar 

balanço sobre os avanços, limites e desafios da economia solidária; ii) promover o debate sobre 

o processo de integração das ações de apoio à economia solidária fomentadas pelos governos e 

pela sociedade civil; iii) elaborar planos municipais, territoriais e estaduais de economia 

solidária; iv) elaborar um Plano Nacional de Economia Solidária contendo visão de futuro, 

diagnóstico, eixos estratégicos de ação; programas e projetos estratégicos e modelo de gestão 

para o fortalecimento da economia solidária no Brasil. Desta forma, esta conferência discutiu 

a consolidação desta política pública mediante definição de objetivos, estratégias e prioridades 

para sua operacionalidade, orientando a formulação de projetos e ações da área, além de 

contribuir para a consolidação da economia solidária como uma política, efetivamente, de 

Estado e não de governo, buscando garantir sua efetividade e validade legal para além de 

mandatos. 

O Plano Nacional de Economia Solidária (PNES) é um documento do CNES elaborado 

durante a 3ª CONAES, faz um breve resgate da história da economia solidária no Brasil, dando 

ênfase aos avanços e desafios que enfrenta, principalmente após tornar-se política pública. 

Como todo plano, apresenta metas, objetivos e diretrizes para a política pública de economia 

solidária, a serem alcançados nos anos que seguintes à sua elaboração e aprovação. 

O documento apresenta a economia solidária como uma resposta dos trabalhadores e 

trabalhadoras às transformações no mundo do trabalho, como alternativa de geração de trabalho 

e renda, como nova estratégia de caráter emancipatório e antagônico ao capitalismo ou ainda 

como possibilidade de democratização econômica e política da sociedade brasileira, que possui 

como características: a autogestão, a cooperação, a dimensão econômica e a solidariedade. A 

política pública de economia solidária é entendida como uma conquista social, em que sua 

expansão depende tanto de esforços governamentais como da capacidade política daqueles que 

fazem parte de suas iniciativas (GODINHO, 2016). 

Nessa perspectiva, a política pública de economia solidária seria composta por 

atividades de produção de bens e de serviços, distribuição, consumo e finanças que 

acompanham a tendência recente que envolve parcerias entre organizações da sociedade civil e 

governos estaduais e municipais, das quais fariam parte: associações; grupos de produtores ou 

consumidores; cooperativas de produção e de prestação de serviços; assentamentos da reforma 

agrária; empresas recuperadas por trabalhadores; redes de produção, comercialização e 

consumo; instituições de “finanças solidárias”; clubes de trocas, entre outros. Tinha como um 
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de seus objetivos fomentar a elaboração de planos municipais, estaduais e territoriais de 

economia solidária para fortalecer e ampliar as bases sociais e suas forças políticas e 

organizativas naquilo que chama de desenvolvimento sustentável e solidário (idem). 

O PNES destaca os avanços desta política na integração com ações e programas de 

outras áreas (desenvolvimento territorial, combate à pobreza, agricultura familiar, educação, 

igualdade racial, inclusão, autonomia, etc.), de sua relação com movimentos sociais, culturais 

e de organização de minorias políticas, a consolidação e expansão de espaços destinados à 

comercialização dos produtos provenientes da economia solidária e também o ambiente 

favorável a conquista de novos avanços devido à reeleição de Dilma Rousseff, deixando clara 

a relação desta política com o governo de frente popular. 

Dentre as dificuldades da política pública de economia solidária o PNES destaca a 

hegemonia do sistema capitalista, aliada à maior capacidade de competitividades das grandes 

empresas capitalistas e da precarização das condições de trabalho; o contexto político, social e 

econômico neoliberal, aliado a fatores como a criminalização dos movimentos sociais e a 

cooptação de direções, a falta de força política. Ao nível da institucionalidade o PNES cita como 

uma fraqueza da política pública de economia solidária a ausência de um marco legal próprio 

e a própria insuficiência da política pública em atender às demandas do projeto da economia 

solidária. 

O PNES passou a compor o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 inserido no programa 

temático Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária (rubrica 2071) e presente em 

apenas uma ação deste programa: Promover a economia solidária e suas diversas formas 

organizativas. Comparado às demais ações que compõem este programa temático, a que 

destina-se especificamente ao fortalecimento da economia solidária possui valor previsto de 

R$ 296.698.000 para os anos 2016-2019, valor este que pode ser considerado baixo e o menor 

dentre o orçamento previsto para as demais ações do programa. 

O PPA 2016-2019 segue a tendência dos governos PT em aliar os programas e ações 

previsto ao combate à pobreza. Segundo o documento: 

o trabalho decente é uma condição fundamental para a superação da pobreza, a 

redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o 

desenvolvimento sustentável. Entende-se por trabalho decente aquele que é 

adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e 

segurança, capaz de garantir uma vida digna (MPOG, 2015, p. 95). 

 



95 
 

 

O referido documento também traz algumas especificações sobre como deveria atuar a 

política pública de economia solidária: 

No PPA 2016-2019, o programa promoção do trabalho decente e economia solidária 

incluiu objetivo de promoção da economia solidária, uma vez que o intenso 

crescimento dos empreendimentos econômicos solidários – EES, nos últimos anos, 

exige respostas adequadas às necessidades que os trabalhadores da economia solidária 

se deparam no seu cotidiano. nesse sentido, este objetivo atuará, principalmente, no 

fomento aos empreendimentos econômicos solidários e suas redes de cooperação; no 

fortalecimento do acesso aos canais e mecanismos de finanças solidárias; e na 

estruturação dos processos de comercialização e consumo dos produtos e serviços da 

economia solidária. 

 O fomento aos empreendimentos econômicos solidários e suas redes de cooperação 

deve ocorrer por ações de incubação e de assessoria técnica sistemática no interior das 

unidades de produção de bens e serviços, incluindo o suporte para a formalização, o 

desenvolvimento de modelos e planos estratégicos de gestão e a elaboração de planos 

de negócios e de viabilidade giro) se dá por meio das instituições financeiras públicas, 

cooperativas de crédito, bancos do povo e outras organizações de microcrédito 

solidário de base territorial para enfrentar o gargalo da comercialização dos produtos 

e serviços da economia solidária, devem ser implantadas estratégias voltadas à oferta 

de serviço de apoio, espaços fixos de comercialização solidária dotados de 

infraestrutura e de ampliação das possibilidades de fornecimento de produtos e 

serviços nas compras governamentais (idem, p. 97-98) 

 

Ao fazer um balanço sobre os treze anos da economia solidária enquanto política 

pública Silva (2017, p. 11) demonstra que 

Apesar dessa trajetória de conquistas de apoios e espaços políticos, a economia 

solidária é marcada por grandes desafios relacionados ao ambiente institucional no 

qual está inserida. Os empreendimentos continuam enfrentando enormes barreiras 

econômicas e políticas que limitam a plena expansão de suas potencialidades. Eles 

dependem fundamentalmente de um ambiente institucional favorável que facilite o 

processo de reconhecimento (formalização) e de funcionamento (desburocratização), 

considerando, entre outros aspectos, o adequado tratamento tributário, o tratamento 

diferenciado nas relações comerciais, a garantia de acesso aos investimentos públicos 

e à seguridade social como direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que optam pelo 

trabalho associado 

 

 

E complementa dizendo que 

Além da disponibilidade de recursos e de estrutura administrativa que possibilitem 

implementar esses instrumentos de forma eficaz e com efetividade, a maioria deles 

precisa de legislação e de normas específicas. É exatamente esse o aspecto comum 

aos quatro eixos acima apresentados: na sua maioria, os instrumentos das políticas 

públicas de economia solidária prescindem de aparato jurídico e institucional 

inexistentes ou que não estão plenamente consolidados. Para ser ainda mais preciso, 

lembramos que ainda não existe uma Lei Nacional de Economia Solidária com o 

reconhecimento das características dos empreendimentos econômicos solidários e 

com a institucionalização das políticas públicas que visam seu fomento e 

fortalecimento (SILVA, 2017, p. 25) 
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A tabela abaixo apresenta os principais desafios enfrentados pelos EES, conforme 

assinalado pelos próprios trabalhadores inseridos nos EES: 

 

 

Quadro 3 – Principais desafios dos EES? 

 

Viabilizar economicamente o EES 13.108 

Gerar renda adequada aos(às) sócios(as) 14.503 

Garantir proteção social (previdência, assistência e saúde para os(as) sócios(as) 7.755 

Efetivar a participação e a autogestão 8.611 

Alcançar a conscientização e politização dos(as) sócios(as) 6.714 

Alcançar maior conscientização ambiental dos(as) sócios(as) 7.294 

Promover a articulação com outros empreendimentos e com o movimento da economia 

solidária 8.457 

Manter a união do grupo coletivo 11.048 

 
Fonte: Atlas da Economia Solidária, 2013 

 

Com base nos dados acima expostos e com a discussão realizada até aqui, é possível 

concluir que, apesar das principais motivações de criação dos EES constituírem-se em 

alternativa ao desemprego e tentativa de obtenção de maiores ganhos, grande parte dos EES – 

senão sua maioria – encontra dificuldade em gerar renda adequada aos “sócios” e em viabilizar 

economicamente os EES, o que pode estar relacionado com a necessária competição 

estabelecida com as grandes e médias empresas capitalistas via mercado. Dentre os demais 

desafios inserem-se a dificuldade de alcançar a conscientização e politização dos sócios e até 

mesmo a articulação com o próprio movimento social de economia solidária, o que demonstra 

as limitações que esta política pública tem de promover a organização política dos 

trabalhadores, tanto no âmbito do próprio movimento social da área e, principalmente, em 

movimentos e organizações mais amplas, estando também as iniciativas de economia solidária 

inseridas da situação geral societária de crise de representação e de retrocesso na consciência. 

Já a tabela a seguir traz as principais conquistas apontadas pelos trabalhadores da 

economia solidária: 
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Quadro 4 – Principais conquistas do EES 

 

Geração de renda ou obtenção de maiores ganhos para os(as) sócios(as)  11.618 

A autogestão e o exercício da cidadania 9.651 

Integração do grupo coletivo 13.025 

Comprometimento social doas(as) sócios(as) 7.372 

Conquistas para a comunidade local (moradia, escola, infra-estrutura, etc.) 7.411 

Conscientização e compromisso político (com a emancipação dos trabalhadores ou outras lutas 

mais gerais) 3.510 

Outra 2.432 

 
Fonte: Atlas da Economia Solidária, 2013 

 

Como mostram os dados da tabela, o objetivo que tantas vezes é mencionado pelos 

teóricos da economia solidária, ou seja, a conscientização e o compromisso político com a 

emancipação dos trabalhadores e lutas mais gerais e estruturais, comparada às demais 

conquistas, foi a menos citada durante a pesquisa realizada pelo Atlas da Economia Solidária. 

A geração de renda ou obtenção de maiores ganhos, apesar de figurar dentre os principais 

desafios do EES, aparece aqui também como uma de suas principais conquistas. 

É possível dizer ainda que dentre as atividades que compunham esta política pública, a 

ampla maioria situava-se no âmbito da agricultura familiar, de atividades artesanais e de coleta-

reciclagem, enquanto setores como fábricas e empresas recuperadas e atividades de finanças e 

microcrédito representavam ainda parcela bastante limitada. 

Do ponto de vista das reivindicações do movimento social de economia solidária, 

acreditamos que tenham sido amplamente influenciadas pelas ideias de Paul Singer que, apesar 

de acreditar que tomar o poder do Estado não seria pressuposto para alcançar a emancipação e 

que a economia solidária poderia constituir-se como uma caminho para a emancipação, 

acreditava que “as contradições do capitalismo criam oportunidades de desenvolvimento de 

organizações econômicas cuja lógica é oposta à do modo de produção dominante” e que 

O avanço da economia solidária não prescinde inteiramente do apoio do Estado e do 

fundo público, sobretudo para o resgate de comunidades miseráveis, destituídas do 

mínimo de recursos que permita encetar algum processo de auto-emancipação. Mas, 

para uma ampla faixa da população, construir uma economia solidária depende 

primordialmente dela mesma, de sua disposição de aprender e experimentar, de sua 

adesão aos princípios da solidariedade, da igualdade e da democracia e de sua 

disposição de seguir estes princípios na vida cotidiana etc.” (idem) 
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Além disso, sob o ponto de vista de Singer, o Estado seria sempre necessário para 

recolher parte dos ganhos acima do socialmente necessário à manutenção e reprodução dos EES 

para redistribuí-los àqueles que necessitarem na sociedade. A partir da citação acima é possível 

perceber que a política pública de economia solidária estaria mais voltada para os setores mais 

empobrecidos da força de trabalho.  

A transformação da economia solidária em política pública conta ainda com outro fator 

importante para determinar suas capacidades emancipatórias: a passagem pelo aparelho 

burocrático do Estado capitalista. Um Estado que pode ser entendido como “o produto e a 

manifestação do antagonismo inconciliável das classes” (LENIN, 2007, p. 27), que surge para 

consolidar a submissão de uma classe a outra, através de métodos distintos, passando pela 

coerção e pelo consenso. 

A passagem pelo aparelho burocrático do Estado traz o questionamento da autonomia 

versus institucionalização, que pode provocar um enfraquecimento da autonomia, da 

organicidade e da combatividade do tipo de trabalho que compõe o projeto da economia 

solidária. Trata-se de um dilema que vem sendo muito debatido tanto na academia como no 

interior do movimento e das organizações que o compõem, pois “se por um lado a postura 

autonomista em relação ao Estado parece a mais interessante para fins de organicidade e 

combatividade, por outro não é coerente negligenciar que o Estado, também se configura como 

arena de luta por projetos e programas, seja na condição de regulador do controle social ou 

como metarregulador” (NUNES, 2016, p. 114) 

Acreditamos ainda que este processo interfere de forma negativa até mesmo no 

potencial educativo que a economia solidária pode apresentar no âmbito da organização política 

e dos movimentos sociais, uma vez que “Um movimento de emancipação só pode partir da 

auto-atividade da massas, de sua autonomia, da cisão com a classe dominante (…) a 

representação da vontade coletiva autônoma que se auto-organiza em oposição à ordem social 

vigente, gerando uma cisão que contesta a subalternidade” (DEL ROIO, 2007, p. 70) 

No caso da economia solidária a inserção no aparelho burocrático do Estado ainda 

possui um agravante, pois não tem sequer desempenhado uma função ativa no que diz respeito 

à conquista ou a garantia de direitos trabalhistas e melhores condições nas relações de trabalho 

que foram conquistados ou que ainda poderiam sê-lo, mediante a luta organizada dos 

trabalhadores. Pode ser que, se feita a análise de algum caso particular, a organização em 

economia solidária  leve a melhorias nas condições de vida dos trabalhadores nela envolvidos 
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– ao possibilitar, por exemplo, a subsistência daqueles que estão fora do mercado de trabalho 

formal -, porém, se observados sob a perspectiva de totalidade pode contribuir para o retrocesso 

nas condições de trabalho e para a canalização dos processos de luta para alternativas 

direcionadas para dentro da própria ordem capitalista. 

Segundo Neves (2010, p. 133),  

É desenvolvido um processo típico de reificação (Lukács, 1975), no qual os supostos 

tributos sociais da economia solidária justificariam a carência, que ela contém, de 

formas de trabalho seguras e acesso quantitativo à renda - o que pode ser denominado, 

no nosso entendimento, modalidades de trabalho pobre destinadas a pobres. 

 

Apesar disso, é importante dizer que o movimento social de economia solidária 

incorporado ao governo através da Senaes durante os governos PT, não possuía discurso 

homogêneo e seu posicionamento político, muitas vezes, divergia do posicionamento oficial do 

governo, o que traduzia-se em diálogos de enfrentamento em meio a disputas sobre o futuro dos 

projetos relacionados à economia solidária (BARBOSA, 2007). 

Isso porque parte do movimento social de economia solidária defendia que essas 

iniciativas econômicas funcionassem como modelo questionador e de resistência ao modelo de 

desenvolvimento atual que sugere uma nova sociedade (não necessariamente socialista nos 

termos marxistas) e que não ficasse restrita a políticas de geração de emprego e renda, residuais 

e compensatórias de atenuação dos efeitos da crise. 

Sob nosso ponto de vista, iniciativas que compõe a economia solidária, no âmbito da 

política pública, deveriam ser utilizadas apenas como alternativa transitória dos trabalhadores 

desempregados, para que conseguissem manter sua subsistência até que pudessem alcançar o 

mercado de trabalho formal. Tendo em vista a formação social brasileira extremamente desigual 

e a estrutura do mercado de trabalho historicamente marcado pela informalidade, investir o 

fundo público em políticas públicas que isentam-se de investir na proteção social pode ser um 

fator perigoso e regressivo. 
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Quadro 5 – O EES está conseguindo remunerar os sócios que trabalham? 

 

Sim 7.534 

Não 3.534 

Total 11.068 

 

Fonte: Atlas da Economia Solidária, 2013. 

 

Levando-se ainda em consideração as respostas expostas na tabela acima, devemos nos 

questionar de que forma o Estado tem direcionado sua intervenção perante os EES que não têm 

conseguido remunerar seus “sócios” e também perante àqueles que o fazem, mas não 

adequadamente, tendo em vista a ausência de direitos trabalhistas nesses empreendimentos. 

Outro questionamento que deve ser feito, nesta mesma direção, é em que grau a autonomia, 

conforme vem sendo defendida pela economia solidária, tem sido prejudicial aos próprios 

trabalhadores, uma vez que ela justifica a não-intervenção do Estado mesmo em situações 

dramáticas para estes trabalhadores. 

É importante lembrar que: 

No âmbito comercial, o conflito com o capital não se mistura diretamente com as 

relações contratuais. O fato de um trabalhador estar ou não contratado em determinado 

momento não lhe retira a condição de explorado. Mesmo que a exploração não esteja 

se dando diretamente sobre o seu salário (por não existir o próprio salário), não 

significa que ele esteja sendo poupado dessa exploração. O próprio fato de não estar 

recebendo salário e não estar executando serviços confirma a exploração econômica. 

Mesmo desempregado, ele está à disposição do capital, apesar de esta não ser uma 

verdade contratual (ALEMÃO, 2002, p. 67). 

  

Na medida em que a intervenção do Estado na política pública de economia solidária 

fica circunscrita ao apoio, assessoria e capacitação demanda pouco investimentos e recursos do 

fundo público21. Devemos recordar que a redução dos gastos públicos com políticas sociais 

públicas é um dos elementos que vem sendo utilizados desde a década de 1990 para garantir a 

                                                 
21  Conforme já foi citado no corpo do texto a ação Promover a Economia Solidária e suas diversas formas 

organizativas (rubrica 1096) no PPA 2016-2019 prevê o montante de 296.698 milhões de reais, enquanto o 

programa temático Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária prevê um montante total de 331.525.662 

milhões de reais. As demais ações do programa, que estão voltadas ao Sistema do Fortalecimento do Sistema 

Público de Emprego, Trabalho e Renda, ao fomento ao empreendedorismo e ao microcrédito e à promoção do 

trabalho decente possuem previsão de montantes exponencialmente maiores do que o previsto para a ação voltada 

para o fortalecimento da economia solidária (Fonte: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/plano-

plurianual/relatorio-objetivos.pdf, Acesso em: 15 Mai.2018). 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/plano-plurianual/relatorio-objetivos.pdf
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/plano-plurianual/relatorio-objetivos.pdf
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remuneração do capital, principalmente as grandes instituições financeiras, mediante subtração 

do orçamento público (SALVADOR, 2012). 

É preciso explicitar o contexto no qual a política pública de economia solidária surgiu 

e ganhou importância e visibilidade, pois, atualmente, o capitalismo encontra-se sob uma crise 

estrutural que “é a séria manifestação do encontro do sistema com seus próprios limites 

intrínsecos” (MÉSZÁROS, 2000, p.14), que atinge toda humanidade e que, longe de esgotar-

se em si mesma, “deverá reverberar através do planeta, até mesmo nos mais remotos cantos do 

mundo, afetando cada aspecto da vida, desde as dimensões reprodutivas diretamente materiais 

às mais mediadas dimensões intelectuais e culturais” (idem, p. 15). 

Apesar de adquirir dimensão planetária, os fatores intrínsecos à lei do desenvolvimento 

desigual e combinado que, como já foi dito anteriormente, explica que o desenvolvimento do 

capitalismo não ocorre da mesma forma nos diferentes países e regiões do mundo, mas que pelo 

contrário, o desenvolvimento de algumas regiões é causa e consequência do 

subdesenvolvimento de outros e de sua consequente posição de subalternidade e dependência 

perante as regiões desenvolvidas, pode explicar também as diferentes formas de expressão que 

a crise assume ao redor do mundo capitalista. 

Para os países da periferia do capital a atual crise estrutural significa o aprofundamento 

do quadro de dependência e subordinação perante o mercado mundial e as grandes potências 

capitalistas. O capital global exige o aumento do valor produzido pelos países dependentes a 

ser apropriado pelos países centrais, o que quer dizer que aumenta-se ainda mais o nível de 

desemprego e de exploração da classe trabalhadora dos países periféricos, que sempre padeceu 

com o modelo de sobreapropriação repartida do excedente. 

Durante grande parte do século XX o capital permitiu a distribuição e a socialização de 

parte da mais-valia socialmente produzida com os setores subalternos, através da criação de 

políticas sociais. Estas surgiram através de acordos realizados entre capital e trabalho e, 

enquanto para a classe trabalhadora representava uma forma de melhorar suas condições de 

existência a ser conquistada através de intensos processos de luta, para o capital tratava-se de 

uma estratégia para garantir sua própria estabilidade. Porém, esta estratégia mostrou-se 

insuficiente para garantir esta estabilidade, tendo em vista o caráter cíclico do processo de 

acumulação do capital. 
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Visto de forma ampla, não há maior exemplo desses acordos entre capital e trabalho, ou 

seja, da conciliação de classes, do que o chamado Welfare State que no segundo pós-guerra 

garantiu um longo período de crescimento das taxas de lucro e estabilidade para o capital junto 

da aquisição de alguns benefícios imediatos e localizados nos setores mais formalizados da 

classe trabalhadora. Porém, com a crise que se expressou durante a década de 1970 e a crise 

deste modelo de organização social, fez-se necessário o advento de um novo modelo de 

desenvolvimento capaz de garantir as necessidades de acumulação do capital. 

E é nesse contexto que surge a necessidade de criar e expandir os mercados para 

investimentos e valorização dos capitais sobrantes e a saída encontrada tem sido proceder com 

a privatização de espaços que antes – quando o capital ainda estava disposto a conceder parte 

da mais-valia socialmente produzida - estavam restritos à atuação do Estado mediante políticas 

públicas, principalmente nas áreas sociais. Por outro lado há ainda a estratégia de direcionar 

partes cada vez maiores do fundo público para o mercado financeiro, seja pelos recursos 

utilizados no salvamento de bancos e instituições financeiras ou pelo pagamento de juros e 

amortizações da dívida pública.  

Enquanto o Estado opera a privatização dos bens e serviços públicos e com o desvio de 

recursos do fundo público para o capital financeiro, as políticas públicas e, mais 

especificamente, as políticas sociais tornam-se cada vez mais desvalorizadas, fragmentadas e 

focalizadas em alguns poucos setores que, por sua posição subalterna na sociedade, não podem 

alcançar a satisfação integral de suas necessidades. Ou seja, as políticas sociais públicas 

passaram a eleger como público-alvo apenas os setores mais pauperizados da classe 

trabalhadora. 

Pois bem, se o quadro nas últimas décadas já era bastante crítico para os setores 

subalternos, a partir da crise estrutural que se expressa na atualidade, o cenário pode tornar-se 

ainda mais delicado, tendo em vista que a burguesia não está disposta sequer a conceder as 

migalhas que vinham sendo distribuídas e possibilitadas pelo breve período de crescimento e 

ascensão do capitalismo em fins do século XX e, no Brasil durante os anos 2000. Atualmente, 

temos a ruptura do que foi proposto pelos próprios organismos internacionais em termos de 

políticas sociais públicas focalizadas nos mais pobres, pois vemos esgotarem-se as 

possibilidades civilizatórias do capital e de conciliação das demandas da classe trabalhadora 

com as necessidades de acumulação. 
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Em períodos de crise como a que enfrentamos atualmente, a burguesia e seus aliados à 

frente do Estado, deixam evidente seu caráter autoritário e antidemocrático e até mesmo as 

pequenas concessões feitas durante os períodos de crescimento e/ou estabilidade econômica são 

eliminadas. Caso contrário o capital teria que abdicar de parcela de seus lucros, ainda que 

mínima, e o Estado, na medida em que atua como representante da classe dominante, tem levado 

a regressões sociais. 

E foram estes elementos que levaram à extinção da Senaes no contexto de retrocessos 

que vivenciamos atualmente, em que até mesmo as políticas públicas e sociais mais focalizadas 

e fragmentadas são levadas à cabo por um governo que atua explicitamente em favor do capital. 

A extinção desta secretaria e, consequentemente, da perda de influência da política pública de 

economia solidária que vinha se constituindo ao longo de treze anos, também foi facilitada pela 

ausências de marcos regulatórios e legislações que a instituíssem enquanto direito e, 

verdadeiramente, enquanto política pública, conforme já vinham sinalizando alguns setores do 

movimento de economia solidária, principalmente aqueles que também sinalizavam a 

importância e a necessidade de se instituir direitos sociais e trabalhistas para os trabalhadores 

inseridos nos EES, por compreender as complexas teias que formam o sociometabolismo do 

capital, a competição no mercado e o movimento da luta de classes. 

Se durante os governos PT foram muitos os governos municipais e estaduais que 

instituíram políticas públicas voltadas ao fortalecimento da economia solidária e afins, no 

momento atual, marcado por inúmeras contrarreformas, que penalizam principalmente os mais 

pobres, estes mesmos governos hoje extinguem e deixam de investir nessas políticas. Em 

sentido contrário a este processo são muitas as plataformas eleitorais de esquerda e 

progressistas, principalmente no âmbito dos municípios, que trazem consigo propostas para 

fortalecer a economia solidária. Entendemos que estimular e fortalecer algumas iniciativas 

ligadas à economia solidária é uma forma de resistir ao que o grande capital vem impondo à 

classe trabalhadora, principalmente sua parcela mais pauperizada e ausente de condições para 

competir por uma vaga no mercado de trabalho formal, principalmente em tempos de crise e de 

grandes taxas de desemprego, como atualmente. 

Porém, cabe-nos questionar o porquê de se investir os recursos do fundo público em 

políticas públicas do tipo da economia solidária em detrimento de investimentos em políticas 

sociais universais e políticas públicas de  trabalho, emprego e renda capazes de garantir direitos 

sociais e o acesso à proteção social. Seria interessante ver o Estado investir em formas de 
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trabalho nas quais os trabalhadores pudessem organizar-se de forma autônoma e que tivessem 

como primazia o respeito à natureza, ao meio ambiente e ao homem que trabalha, às 

necessidades humanas, e a capacidade criativa dos sujeitos, porém, no âmbito da sociedade 

capitalista a autonomia que vem sendo proposta não tem concedido benefícios aos 

trabalhadores, uma vez que deixa-os desprotegidos, que transfere os riscos dos 

empreendimentos aos mesmos e que restringe-se aos setores mais pauperizados da classe 

trabalhadora e que mais demandam políticas sociais de qualidade. 

Se recordarmos os itens anteriores, quando tratamos do caráter dos governos PT e das 

tendências das políticas públicas de trabalho e renda durantes os mesmos, perceberemos que a 

política pública de economia solidária insere-se nas tendências de recomendações dos OI de 

flexibilização da legislação trabalhista e redução dos gastos públicos e seguem o padrão das 

políticas sociais no capitalismo, de forma que  não tem avançado na superação da desigualdade 

estrutural sobre a qual funda-se a sociedade brasileira. Esta modalidade de política pública 

também mantém seu caráter fragmentado e pulverizado, voltada para os comprovadamente 

mais pobres e não tem avançado em direção à inserção dos trabalhadores no mercado de 

trabalho formal e protegido. 

Assim, acreditamos que a transformação da economia solidária em política pública foi 

parte das contrarreformas realizadas durante os governos do PT, uma vez que não avançou em 

termos de proteção social, garantias de direitos e até mesmo organização política. Por isso, 

defendemos que os setores da esquerda que inserem a economia solidária como política pública 

em suas plataformas políticas e em seus programas devem ter muito claro o que realmente o 

Estado pretende oferecer a estes trabalhadores já tão desprotegidos, pauperizados e 

precarizados. 

Defender a economia solidária enquanto política pública, sob uma perspectiva histórica 

e de totalidade, atualmente pode significar a defesa dos objetivos do próprio capital que tem 

utilizado as mais variadas formas para manter sua hegemonia nesta sociedade. Enquanto os 

trabalhadores lutam incansavelmente para garantir sua própria sobrevivência em formas de 

trabalho altamente precarizadas, buscando superar o pauperismo, o grande capital continua 

tendo garantidas suas altas taxas de lucro. 
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CAPÍTULO III – EMANCIPAÇÃO, CONSCIÊNCIA DE CLASSE E 

RESSIGNIFICAÇÃO DAS LUTAS SOCIAIS 

 

O presente capítulo aborda nosso objeto de pesquisa a partir do processo de consciência 

e questiona a perspectiva emancipatória defendida pelos teóricos defensores deste projeto, 

como Paul Singer, utilizando para isto a perspectiva de emancipação – política e humana - de 

Marx. Inicialmente trazemos um debate sobre o processo emancipatório, tal como descrito por 

Marx, diferenciando-o da emancipação referenciada pelos teóricos da economia solidária. 

 No segundo item, para tratar do processo de consciência, por sua vez, além de tratarmos 

dos estágios da consciência – da alienação à consciência de classe para si ou consciência 

revolucionária - abordamos e desenvolvemos categorias como a da ideologia e da reificação, 

com vistas ao processo emancipatório. 

Em seguida, abordamos a temática da decadência da burguesia no âmbito da produção 

de conhecimento e de sua formação de concepção de mundo, processo que está diretamente 

relacionado ao momento em que se estabelece como classe dominante, nas esferas política e 

econômica, passando a possuir como interesse a manutenção da sociabilidade instaurada e 

alterando seu status de classe revolucionária para uma classe conservadora na defesa de seus 

interesses particulares. 

Ao afirmar o papel conservador da burguesia reconhece-se também o potencial 

revolucionário de sua classe opositora, o proletariado e, neste caso, é necessário desmistificar 

o funcionamento desta sociedade e as leis que lhe regem, colocando assim a possibilidade de 

sua transformação. Assim, abordamos também a tendência hegemônica atual de produção de 

conhecimento – a pós-modernidade – e, a partir daí, como as lutas sociais têm sido 

ressignificadas, sendo funcionais à manutenção da sociabilidade vigente. Em suma, são 

apresentados os principais desafios que precisam ser superados pela perspectiva revolucionária 

que é aqui defendida. 

Neste sentido, pautamos sobre o caráter particular da burguesia brasileira que, por se 

consolidar em torno de um projeto contrarrevolucionário, nunca cumpriu a tarefa de superar 

por completo o antigo regime para a construção e consolidação do nosso capitalismo, o que fez 

com que as reformas necessárias para alcançar a emancipação política nunca fossem realizadas. 

Recuperamos, assim, a discussão feita ao longo dos primeiros capítulos sobre a necessidade de 
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realização de uma revolução social contra a ordem, capaz de promover a origem de uma nova 

sociedade, mais humana e verdadeiramente emancipada. 

Por último, buscamos trazer um debate feito por autores mais contemporâneos acerca 

das inflexões das mudanças mais recentes no sociometabolismo no capital na consciência e nas 

formas de organização da classe trabalhadora, trazendo ainda os principais desafios a serem 

enfrentados para a superação do panorama que está colocado. 

 

3.1 De qual emancipação estamos falando? 

Os teóricos defensores da economia solidária, como Paul Singer, ao propagarem que o 

trabalhador inserido neste projeto já é emancipado ou está em processo de emancipação, 

acabam desviando a saída emancipatória clássica proposta pelo marxismo, ou seja, a conquista 

do poder do Estado – com vistas à construção de uma sociedade de transição socialista, como 

primeiro estágio da transformação societária -, para uma perspectiva que, utilizando-se do 

próprio mercado capitalista, não ataca a hegemonia do capital, podendo até favorecê-la, quando 

visto do ponto de vista da totalidade social. Trata-se de uma organização dentro da ordem 

vigente, de disputa via mercado e de consenso em torno do projeto hegemônico, pode-se dizer 

que trata-se de um projeto que possui um papel altamente ideológico. 

Nas palavras de GERMER, 2007, p. 61: 

A adoção da ‘economia solidária’, em lugar da disputa pelo poder de Estado, como 

estratégia de transição para o socialismo, consistiria no abandono do terreno em que 

as condições de luta são relativamente mais favoráveis aos |trabalhadores, por um 

terreno no qual são amplamente desfavoráveis (GERMER, 2007, p. 61) 

 

Provavelmente, seu forte teor ideológico é proveniente do fato de ter sido criada e 

organizada pelos trabalhadores, o que faz com que estes e grande parte da esquerda brasileira, 

ainda no estágio atual, considerem-na uma estratégia de luta contra o capital, na busca por 

alternativas à barbárie instaurada. Estes setores acabam menosprezando a capacidade de defesa 

e de reação do opositor e sendo envolvidos pelo fetiche que encobre seu significado no atual 

estágio da sociedade capitalista.  

Isso acontece porque os defensores da economia solidária ressaltam constantemente o 

potencial emancipatório deste projeto, utilizando-se da diversidade econômica do mercado 

capitalista e das novas identidades e valores internalizados por seus integrantes, alguns mais 
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radicais chegam a afirmar que os trabalhadores envolvidos em algumas de suas iniciativas já 

estariam emancipados, uma vez que estes não estariam mais submetidos à relação de exploração 

por um patrão, mas seriam sujeitos autônomos e donos dos meios de produção. Em nosso 

entendimento tal ponto de vista é equívoco, uma vez que alcançar a emancipação humana exige 

a superação dos três pilares da sociedade burguesa, ou seja, a forma mercadoria, o Estado e o 

capital. Nas palavras do próprio Marx:  

todas as classes que aspiram ao domínio, mesmo quando o seu domínio, como é o 

caso do proletariado, condiciona a superação de toda a velha forma de sociedade e da 

dominação em geral, têm primeiro de conquistar o poder político para, por sua vez, 

representarem o seu interesse como o interesse geral, coisa que no primeiro momento 

são obrigados a fazer (MARX, 2009, p. 48) 

 

Ao falar sobre a emancipação, Marx diferenciou a emancipação política que não pode 

ser confundida com a emancipação humana, uma vez que “a emancipação política não constitui 

a forma plena, livre de contradições, da emancipação humana” (MARX, 1964, p. 42), que só 

pode ser alcançada em uma outra sociedade em que conste um outro modo de produção, em 

que o homem seja para o homem o ser supremo e em que não exista nenhum tipo de servidão, 

ou seja, em que o homem se reconheça como ser genérico. 

Apesar de seus limites, 

A emancipação política representa, sem dúvida, um grande progresso. Não constitui, 

porém, a forma final de emancipação humana, mas é a forma final de emancipação 

humana dentro da ordem mundana até agora existente. Nem vale a pena dizer que 

estamos aqui a falar da emancipação real, prática (MARX, 1964, p. 47). 

 

A revolução política conduz à emancipação política e a revolução social conduz à 

emancipação humana. A revolução política, apesar dos progressos que induz dentro dos limites 

da sociedade burguesa, é ainda a emancipação do Estado que traz consigo a liberdade jurídica. 

Porém, nesse contexto o Estado aparece como uma espécie de divindade – para tratar do 

contexto em que Marx exprime seu pensamento ao tratar da questão judaica -, um 

intermediário, fazendo com que o homem ainda não se reconheça em toda sua plenitude e 

soberania, uma vez que se reconhece através de um mediador. Dessa forma: 

Os limites da emancipação política aparecem imediatamente no facto de o Estado 

poder libertar-se de um constrangimento sem que o homem se encontre realmente 

liberto, de o Estado conseguir ser um Estado livre sem que o homem seja um homem 

livre (MARX, 1964, p. 42-43). 
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Esse aspecto mediador caracteriza o fenômeno chamado de estranhamento22. Dentre os 

principais intermediários que fazem com que o Homem não se reconheça em suas atividades e 

como sujeito que faz a História pode-se destacar o próprio Estado e a religião. Enquanto, através 

da religião o homem atribui a um Cristo toda a sua “divindade”, atribui ao Estado toda a sua 

liberdade humana (IASI, 2014). Esses “mediadores” da atividade humana possuem um papel 

mistificador, uma vez que se apresentam como possuidores de qualidades sobre-humanas, 

superiores a qualquer característica humana, criando a aparência de que o Homem não é sujeito 

ativo na História, como se este não fosse capaz de conhecer, compreender e transformar a 

realidade. Da mesma forma o homem não se reconhece em seu trabalho, em sua atividade 

produtiva e acaba por assumir uma atitude contemplativa diante do mundo sensível.  

Acontece que, conforme vimos no primeiro capítulo deste trabalho, o Estado brasileiro 

não cumpriu seu papel de intermediar a emancipação política do cidadão (citoyen) brasileiro, 

pois não rompeu completamente com a antiga sociedade, mas ao contrário, agregou-a ao 

processo de modernização, o que no estágio atual torna necessária a luta contra o modo de 

produção capitalista e toda a sociedade que se ergue sobre ele. Ou seja, está colocada a 

necessidade de uma revolução contra a ordem, para utilizar os termos de Florestan Fernandes, 

capaz de superar esta sociabilidade em todos os sentidos e de promover de uma só vez a 

emancipação política não realizada e a emancipação humana que só uma revolução social pode 

proporcionar. 

Lembremos que, devido à forma como se deu a formação e o desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil, estivemos sempre muito distantes de alcançar todos os avanços que esta 

forma de sociabilidade pode oferecer. Isto mostra ainda que não existe, necessariamente, uma 

correlação entre a revolução burguesa e a emancipação política, principalmente nos países 

dependentes.  

                                                 
22  Estranhamento é uma categoria que Marx herda de Hegel, porém como para este último o mundo material 

era fruto da efetivação da consciência no mundo, qualquer externação ou objetivação se manifestam em 

estranhamento e a saída seria o Espírito, através do pensamento, reencontrar aquilo que dele se alienou. Para Hegel 

ainda o estranhamento é uma determinação universal e inescapável. “Para Hegel o problema do estranhamento se 

liga à relação entre as dimensões particulares e universais, isto é, os seres humanos presos à contextos particulares 

não conseguem, sem o trabalho da consciência sobre a consciência, do conhecimento, compreender o movimento 

do todo em que estão inseridos” (Iasi, 2014, p. 99). Já para Marx a externação e a objetivação não necessariamente 

implicam no estranhamento, mas apenas em contextos históricos específicos, como é o caso da produção de 

mercadorias na sociedade capitalista. 

 



109 
 

Devido ao quadro geral mais recente de crise estrutural do capital, que promove um 

retrocesso nas condições de vida da classe trabalhadora, nos sistemas de proteção social e o 

aumento da exploração das classes trabalhadoras dos países dependentes, impõem-se sérios 

limites à emancipação política da humanidade, ou seja, a única emancipação possível no âmbito 

da sociedade capitalista. E se esta já vem sendo limitada nos países centrais, devido às restrições 

impostas pelo capital, na periferia o quadro é ainda mais dramático, tendo em vista tratar-se de 

países e regiões que nunca conheceram elementos como proteção social universal, democracia 

ampla, dentre outros fatores. 

A emancipação política, possível de ser alcançada no âmbito do capitalismo fica 

ameaçada caso não esteja associada à revolução permanente pela emancipação humana, ou seja, 

à luta contra o capital. E é isto que o atual estágio de desenvolvimento da sociedade capitalista 

insiste em nos mostrar, mas que ainda é mistificada por séculos de ideologia burguesa. Não 

basta culpar um ou outro modelo de organização estatal ou administrativa pelas recorrentes 

crises que afetam o mundo capitalista e que atingem todas as esferas da vida em sociedade, pois 

nos momentos em que esgota-se o índice de acumulação – e este é um fator que nenhum gestor 

ou forma estatal pode controlar -, advém as crises e com elas até o modelo mais progressista de 

gestão e os maiores limites de emancipação política são duramente atingidos e podem sofrer 

com os retrocessos. 

Mesmo que a emancipação em voga por teóricos como Paul Singer fosse a política, 

verifica-se que o caminho percorrido por este projeto tem sido o oposto ao postulado, uma vez 

que encontra-se no quadro de retrocesso nos direitos sociais e trabalhistas dos trabalhadores 

inseridos nas organizações da economia solidária. Podemos dizer, inclusive, que no momento 

da atual de crise estrutural do capital, a economia solidária ganha visibilidade e importância 

em detrimento de outras estratégias de desenvolvimento e políticas públicas que podem ser 

consideradas mais avançadas se tivermos como horizonte as próprias limitações da 

sociabilidade capitalista no que diz respeito às suas capacidades civilizatórias. 

 Estamos falando dos direitos coletivos e universais, alcançados mediante a ação dos 

sindicatos e partidos de classe ao longo da história do capitalismo e que possibilitaram 

melhorias na vida imediata da classe trabalhadora e que, como já falamos anteriormente, estão 

sendo suprimidos pelo capital, que necessita apropriar-se da maior parte possível da mais-valia 

socialmente produzida para tentar garantir sua permanência enquanto modo hegemônico de 

produção e reprodução da vida em sociedade. 
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Se a emancipação política é mediatizada pela atuação do Estado político, é preciso 

lembrar que “Um dos mais graves problemas de nosso tempo é a crise estrutural da política e 

as soluções viáveis defendidas do ponto de vista dos Estados existentes” (MÉSZÁROS, 2015, 

p. 35), que sempre demonstra os limites e contradições do Estado, mas não oferece 

probabilidades de superá-lo. Ou seja, em tempos de crise estrutural, os Estados têm levado a 

retrocessos no âmbito dos direitos e liberdades, tornando ainda mais distante a efetivação deste 

tipo de emancipação e mais necessária ascender em direção à emancipação humana. 

Quando se trata da emancipação humana, a discussão em torno da economia solidária 

torna-se ainda mais delicada. Para Marx, a emancipação humana é a forma plena, livre de 

contradições. Vejamos o que diz o próprio autor sobre a emancipação humana: 

Toda emancipação constitui uma restituição do mundo humano e das relações hmanas 

ao próprio homem. (...) A emancipação humana só será plena quando o homem real e 

individual tiver em si o cidadão abstracto; quando como homem individual, na sua 

vida empírica, no trabalho e nas suas relações individuais, se tiver tomado um ser 

genérico; e quando tiver reconhecido e organizado as suas próprias forças (forces 

propes) como forças sociais, de maneira a nunca mais separar de si esta força social 

como força política (MARX, 1964, p. 63) 

 

 

Pois bem, o movimento em direção à emancipação humana possui muitos obstáculos a 

serem superados pela classe trabalhadora organizada coletivamente na forma de um partido e 

com um programa a ser seguido. Ou seja, a emancipação só pode ser alcançada mediante um 

movimento político revolucionário dos trabalhadores, capaz de conquistar o poder, alterar as 

formas de exercer este poder e de neutralizar as forças contrarrevolucionárias. 

Este movimento revolucionário prevê um processo de educação e mobilização dos 

trabalhadores e das classes subalternas, capaz de alterar suas práticas e, dialeticamente, avançar 

em sua consciência sobre o entendimento da sociedade e sobre a necessidade de se 

movimentarem para transformá-la, tendo claro o que os une e o que os separa da classe 

opositora. 

Segundo Iasi (2012, p. 348), a emancipação humana é a recuperação da essência humana 

e “implica a possibilidade de os seres humanos produzirem suas relações e seu mundo como 

uma objetividade não estranhada, ou seja, rompendo a circularidade que nos condenava a toda 

objetividade alienar-se no sentido do Entfremdung (estranhamento)”. Porém, o movimento que 

se vê na economia solidária ainda está distante disto e a forma como seus intelectuais tratam 
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da emancipação tem mistificado as regras que regem esta sociedade e oferecido respostas 

insuficientes à sua superação. 

Conforme vimos no primeiro capítulo, intelectuais ligados à economia solidária, como 

Paul Singer, influenciados pelos processos do leste europeu, não acreditam que a emancipação 

humana resulte do processo de conquista do poder do Estado pela classe trabalhadora, conforme 

acredita o marxismo ortodoxo e, pelo que desenvolvem em suas obras, parecem acreditar em 

uma transição gradual para o socialismo partindo de iniciativas como a própria economia 

solidária que até então funcionada de forma instersticial. 

Desta forma, parecem minimizar o fato da economia solidária estar relacionada com a 

precarização das relações de trabalho, ausência de proteção social e, não priorizam a 

necessidade desta iniciativa estar associada a um programa mais amplo, apesar de algumas 

vezes tratarem em algum grau da importância deste aspecto.  

Os intelectuais das classes subalternas possuem o importante papel de desvelar a 

realidade, disputar a hegemonia e disseminar uma visão de mundo que situe-se na direção da 

transformação. Porém, intelectuais como Paul Singer procederam com uma certa mistificação 

da realidade ao tratar das capacidades emancipatórias deste projeto, pois não consideram o 

contexto mais amplo em que está inserido, de forma a não estabelecer as mediações necessárias 

para a luta contra o desemprego, o neoliberalismo e o próprio capitalismo, a única luta capaz 

de promover a emancipação humana. 

É sempre notável em Marx a preocupação com as mediações, sendo que na maioria 

esmagadora das vezes o conteúdo da mediação é ao mesmo tempo o conteúdo 

explanatório de um problema, aquele que está sendo exposto. Conhecer mediações é 

o mesmo que conhecer as necessidades do objeto e conhecer aquilo que é necessário 

é o mesmo que conhecer aquilo que condiciona o referido objeto. E é por isso que não 

é possível pensar em subverter o conteúdo das forças que definem o capital ou em 

emancipação humana sem conhecer também o conteúdo daquelas forças que 

condicionam o nosso cotidiano. Não há emancipação sem conhecer todas as conexões 

da reprodução do capital enquanto processo social total (RANIERI, 2014, p. 263) 

 

Mesmo que os trabalhadores da economia solidária estabeleçam relações com seus 

iguais, fundamentadas em valores importantes como a solidariedade, a democracia, autogestão, 

cooperação, respeito à natureza etc, que sem dúvida alguma são valores superiores àqueles 

defendidos pelo neoliberalismo, a relação estabelecida no interior dos EES não suprime nenhum 

dos três pilares da ordem estabelecida nem a relação necessariamente mantida com a 
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sociabilidade capitalista, pois não é possível separar o espaço das organizações da economia 

solidária da totalidade social em que estão inseridas (WELLEN, 2012),  

A força política do homem continua sendo alienada no Estado, o homem permanece 

cindido nas diferentes esferas de sua vida, pois a emancipação humana não é apenas a libertação 

da condição de assalariamento, mas sim a abolição das classes sociais, da propriedade privada 

dos meios de produção e, consequentemente, da mais-valia socialmente produzida. O trabalho 

livremente associado do qual fala Marx prevê o fim de todas as formas de exploração do homem 

pelo homem, assim como de todas as categorias que surgiram e se desenvolveram junto com o 

capital, pois 

Representa uma mistificação pensar que as relações internas dentro de uma 

comunidade estão suspensas das determinações do capitalismo e que a “economia 

solidária” poderia forjar, de forma independente, um tipo de racionalidade peculiar. 

Para superar a ideologia capitalista e fazer emergir qualidades autenticamente 

humanas, é preciso um movimento que abarque a totalidade social e que não se 

restrinja à comunidade (WELLEN, 2012, p. 314) 

 

 

Apesar de extremamente relevantes, os valores sobre os quais ergue-se a economia 

solidária permanecem enquanto elementos subjetivos e morais, pois no mercado capitalista os 

valores que regem as potencialidades das organizações são determinados pelas relações de 

produção vigentes, pois necessitam ser competitivas para sobreviver, o que faz com que tais 

capacidades humanas e valores transformem-se em diferenciais a serem comercializados como 

mercadorias. 

Além disso, mantém-se o fenômeno do estranhamento, pois de forma geral o Homem 

continua não se reconhecendo em seu trabalho, alienando o produto do mesmo e continua 

necessitando de mediações, como a do Estado. O trabalhador continua sofrendo em sua 

existência, sendo degradado e aviltado, sofrendo com o processo de pauperização e sujeitado 

ao capital no âmbito da totalidade social, não podendo escapar de suas leis gerais. Além de ter 

de lutar por sua subsistência, o trabalhador necessita continuar lutando pelo próprio ato de 

trabalhar e pelos meios de realizar o processo de trabalho. 

O fenômeno do estranhamento está relacionado a dois processos fundamentais do 

processo produtivo que partem da capacidade humana teleológica: a externação e a objetivação. 

“O processo que leva do subjetivo (interno) para o objetivo (externo – ässern) é a externação, 

seu resultado é uma objetivação” (idem, p. 98). 
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O sujeito torna-se ser subsumido às maquinas, enxergando-se de forma fragmentada e 

não pertencente à totalidade. As formas do capital tornam-se irreconhecíveis, a relação dos 

homens com os valores de uso tornam-se fetichizadas e o produto do trabalho humano parece 

voltar-se contra seu criador. Nas palavras de Lukács (2016, p. 203-204): 

O homem não aparece, nem objetivamente, nem em seu comportamento em relação 

ao processo de trabalho, como o verdadeiro portador desse processo; em vez disso, 

ele é incorporado como parte mecanizada num sistema mecânico que já encontra 

pronto e funcionando de modo totalmente independente dele, e a cujas leis ele deve 

se submeter.  

 

Sob o mesmo ponto de vista, mesmo quando a atividade produtiva em que o homem 

está inserido não é diretamente mecanizada, o homem, ainda assim, está inserido em um sistema 

que existe independente dele e anterior a ele, que conta com suas próprias leis, às quais o homem 

deve-se subsumir, fazendo com que o trabalhador perca cada vez mais seu caráter ativo. 

A fragmentação dos objetos da produção leva à fragmentação do sujeito e está ligada à 

questão do tempo necessário para a produção de uma mercadoria. Tempo este em que o homem 

não se reconhece enquanto tal, em que é separado de sua personalidade humana tornando-se 

apenas apêndice da máquina, força de trabalho produtora de mercadoria e de valor. Visto sob 

este ângulo, sob a totalidade do processo, também o homem inserido na produção da economia 

solidária se mantem fragmentado e alienado. 

O debate sobre emancipação não pode ser feito de forma superficial e reduzido à 

implementação de um projeto que, dentro dos marcos da institucionalidade capitalista, promete 

superar fenômenos como a exploração e alienação que marcam esta sociabilidade. Apesar das 

alterações sociais, econômicas e políticas pelas quais a sociedade capitalista tem passado, ela 

continua sendo regida pelas mesmas regras que a estruturam desde sua gênese. Permanece 

dividida em classes, apoiada na exploração do trabalho vivo pelo capital, produzindo e 

reproduzindo riqueza de um lado e pobreza do outro. 
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3.2 O processo de consciência com vistas à emancipação humana 

Os aspectos do fenômeno do estranhamento tratado brevemente no item acima 

correspondem ao estágio de consciência da alienação23. Neste estágio, o produto do trabalho 

humano aparece para seu produtor de maneira estranhada, como se possuísse existência 

independente de seu criador. Para Marx, a alienação coincide e é própria da sociedade 

capitalista, fundada no trabalho assalariado, mas não se restringe a este. “Foi o capitalismo a 

produzir pela primeira vez, com uma estrutura econômica unificada para toda a sociedade, uma 

estrutura de consciência – formalmente – unitária para o conjunto dessa sociedade” (LUKÁCS, 

2016, p. 221) 

Importante salientar que o conceito de alienação foi usado, ao longo dos séculos, com 

diferentes significados. Antes de Marx foi utilizado pela teologia, pelos contratualistas, pela 

economia política. Depois, foi utilizado por diferentes correntes filosóficas, pela psicanálise e 

pela Sociologia. Tal aplicação ampliada e indiscriminada fez com que se tornasse “uma fórmula 

vazia que englobava todas as manifestações de infelicidade humana e a despropositada 

ampliação da noção gerou a convicção da existência de um fenômeno tão amplo a ponto de 

parecer imutável” (MUSTO, 2014, p. 76) 

Como aspectos particulares da alienação temos os fenômenos do fetichismo e da 

reificação. O fetichismo é específico da sociedade capitalista que é quando a forma mercadoria 

assume o papel de forma dominante do metabolismo social, subsume todas as relações humanas 

na sociedade mercantil e isso incide sobre a consciência da classe trabalhadora, produzindo uma 

consciência particular que se expressa na reificação e na ideologia.  

A produção de riqueza no capitalismo é caracterizada pelo que Marx chama de 

fetichismo da mercadoria. O processo produtor de mercadorias e valores imprime às relações 

sociais um caráter de naturalidade, como se fossem relações entre coisas, regidas por leis de 

caráter natural, e não entre pessoas humanas, ocultando, assim, o verdadeiro caráter das 

relações, mascarando os fenômenos sociais e coisificando as relações entre as pessoas (TONET, 

2013, p.30). Assim, com o ocultamento do caráter das relações sociais, cria-se o caráter 

misterioso em torno da forma mercadoria 

                                                 
23 Seguindo a concepção de estranhamento em Hegel, a alienação para este filosofo, por ser entendida como 

um problema do conhecimento, devendo ser enfrentada pelo próprio conhecimento, pela filosofia. 
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Nenhuma mercadoria na sociedade capitalista é produzida sem a relação do fetiche. 

Mesmo no caso da economia solidária em que os produtores são os donos dos meios de 

produção, há o fetiche, pois este é gerado na troca de diferentes mercadorias que são igualadas 

pelo valor, na relação de troca via mercado. O fetichismo decorre do caráter social do trabalho 

produtor de mercadorias que transforma e inverte as relações entre pessoas em relações 

materiais e as relações entre coisas em relações sociais. 

O caráter misterioso da forma mercadoria provém de sua própria forma em que a relação 

entre os produtores das mercadorias assume a aparência da relação entre os produtos do 

trabalho. Os objetos assumem características humanas e o homem, ao se deparar com o objeto 

de seu trabalho, enxerga nele características que lhe são estranhas. Nas palavras de Marx (1984, 

p. 81): 

A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do 

próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e 

propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a 

relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao 

refletí-la como relação social existente, à margem deles, entre os produtos do seu 

próprio trabalho. Através dessa dissimulação, os produtos do trabalho se tornam 

mercadorias, coisas sociais, com propriedades perceptíveis e imperceptíveis aos 

sentidos (...) Mas, a forma mercadoria e a relação de valor entre os produtos do 

trabalho, a qual caracteriza essa forma, nada têm a ver com a natureza física desses 

produtos nem com as relações materiais dela decorrentes. Uma relação social definida, 

estabelecida entre os homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre 

coisas (...) Chamo a isto de fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do 

trabalho, quando são gerados como mercadorias. É inseparável da produção de 

mercadorias. 

 

A reificação é um conceito lukacsiano24 que descreve o “fenômeno através do qual a 

atividade de trabalho se contrapõe ao homem como algo objetivo e independente e o domina 

mediante leis autônomas e estranhas a ele” (MUSTO, 2014, p. 63) penetra na consciência dos 

homens de modo que a essência das relações se tornam inapreensíveis. Nas palavras do próprio 

Lukács: 

Do mesmo modo que o sistema capitalista produz e reproduz a si mesmo econômica 

e incessantemente num nível mais elevado, a estrutura da reificação, no curso do 

desenvolvimento capitalista, penetra na consciência dos homens de maneira cada vez 

mais profunda, fatal e definitiva (LUKACS, 2016, p. 211). 

                                                 
24 O conceito de reificação surgiu na obra História e Consciência de Classe quando Lukacs trata do caráter 

fetichista da mercadoria. Porém, anos depois o próprio autor reconheceu que sua conceituação estava ainda muito 

próxima daquela realizada por Hegel, aproximando-se da noção de Marx em suas obras posteriores. 
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É também no estágio de consciência da alienação que aparece a ideologia como forma 

de dominação que se estabelece subjetivamente servindo-se das características da própria 

alienação. Trata-se de uma categoria entendida de diferentes formas no interior do marxismo, 

sendo possível encontrar um amplo leque de interpretações a seu respeito. 

A categoria de ideologia nos termos de Marx aparece como “a forma de consciência 

social em uma sociedade na qual as relações estão estranhadas por uma cisão produzida na 

própria produção social da vida” (IASI, 2014, p. 114) e em que possui uma dimensão associada 

à luta de classes e a possibilidade de mudança social. Assim, a ideologia difunde e torna 

universal uma determinada visão de mundo, sendo, por isso, inseparável de uma relação de 

dominação, visando mantê-la e reproduzi-la.  

Trata-se de um processo de inversão, naturalização e velamento, no campo das ideias, 

que corresponde à inversão real que acontece na materialidade da sociedade burguesa (IASI, 

2011). Segundo Marx: 

A produção das ideias, das representações, da consciência está em princípio 

diretamente entrelaçada com a atividade material e o intercâmbio material dos 

homens, linguagem da vida real (>>>) A consciência [das Bewusstsein] nunca pode 

ser outra coisa senão o ser consciente [das bewussteSein], e o ser dos homens é o seu 

processo real de vida. Se em toda a ideologia os homens e as suas relações aparecem 

de cabeça para baixo como numa câmera escura, é porque esse fenômeno deriva do 

seu processo histórico de vida da mesma maneira que a inversão dos objetos na retina 

deriva do seu processo diretamente físico de vida” (MARX, 2009, p. 31) 

 

Sob tal ponto de vista a ideologia apresenta os seguintes elementos: 1- ocultação da 

realidade, impedindo a visualização e o conhecimento do real; 2- inversão, pois apresenta a 

realidade de forma invertida; 3- naturalização, fazendo com que aquilo que é apresentado 

apareça como natural, externo ao movimento histórico e imutável; 4- justificação, pois ao invés 

da busca por conhecer e explicar o mundo em suas contradições,  justifica e naturaliza; 5- 

generalização, apresentando o particular como universal, pois uma classe necessita que seus 

interesses apareçam como interesse geral. Tais elementos revelam a dominação de classe 

expressa na ideologia. 

Para Marx, a superação da ideologia reside na intervenção no mundo real e sua 

transformação, uma vez que é a representação invertida de um mundo invertido. Não se trata, 

portanto, de contrapor à concepção de mundo ideológica uma concepção de mundo 

“verdadeira”, nem de corrigi-la epistemologicamente, mas sim de transformar e “acertar” a 
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realidade, tornando sua essência acessível ao plano ideal. A ideologia ofusca o real, 

apresentando uma particularidade como se fosse o todo real para manter uma condição 

estabelecida, pois a classe dominante necessita que seus interesses apareçam como interesse 

geral. Nestes termos, a ideologia desapareceria apenas com a emancipação humana e com o fim 

da sociedade capitalista regida pela lei do valor25. 

Apesar de considerar inapropriado o uso do termo ideologia proletária, conforme 

utilizado pelos marxistas do início do século XX, principalmente no âmbito da II Internacional, 

Iasi (2011) declara a existência de uma ideologia proletária no sentido do conceito original de 

Marx. Nessa perspectiva a ideologia inscreve-se nos marcos das relações de dominação que 

necessitam ser veladas, justificadas, naturalizadas e invertidas do que é histórico e socialmente 

determinado. Como exemplo de ideologia proletária o autor fala do estalinismo, por ter sua 

origem em um movimento autêntico da classe trabalhadora, mas que por estar marcado por 

determinadas condições materiais e políticas – e nós adicionaríamos, por conta da direção que 

assumiu o movimento pós-revolucionário – acabou por se adaptar à ordem do capital e 

fortalecer a tendência do Estado à burocratização. 

Seguindo este raciocínio, podemos situar o projeto da economia solidária no âmbito 

daquilo que Iasi (2011) chama de ideologia proletária, uma vez que, apesar de se tratar de um 

projeto nascido no interior da classe trabalhadora, na forma como é apresentado retrata apenas 

parte da realidade – ou, uma realidade invertida -. Nestes termos, a defesa da economia solidária 

enquanto estratégia emancipatória, descolada da luta política pela conquista do poder do Estado 

e pela transformação da classe trabalhadora em classe dominante e da mudança radical no modo 

de produção, acaba sendo um importante auxiliar no processo de velamento das relações de 

dominação e exploração existentes. 

Assim, gera-se um consenso em torno da manutenção do status quo e de uma suposta 

superioridade do capitalismo em que “As ideias proletárias de transformação radical da 

sociedade, com o objetivo de estabelecer uma sociedade sem classes contra e além do capital 

aparecem como panaceias distributivistas sob a permanência das relações de produção e de 

propriedade capitalistas” (IASI, 2011, p. 85). 

                                                 
25  E nisso se diferencia de Lukács, uma vez que para o marxista húngaro a ideologia está presente em toda 

e qualquer formação social existente na história da humanidade. 
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Para superar o processo ideológico faz-se necessário um avanço na consciência dos 

trabalhadores que supere o estágio da alienação. Como o processo de consciência não é algo 

linear, ao superar a alienação e alcançar a consciência em si os sujeitos podem avançar em 

direção à consciência de classe para si, buscando compreender a sociedade para além de suas 

aparências e então transformá-la, ou retroceder e buscar mecanismos de adaptação à ordem 

estabelecida. Estes processos dependem de uma miríade de fatores e é preciso pontuar que na 

sociedade capitalista essa nova consciência só pode ser alcançada de forma embrionária. Trata-

se de um processo dialético em que a luta no campo das ideias é um dos fatores necessários à 

transformação revolucionária objetiva e vice-versa. 

Segundo Lukács, a consciência seria produto tardio do desenvolvimento do ser material, 

refletindo a realidade e tornando possível a intervenção nesta realidade para modifica-la, 

esboçando seu poder ao demonstrar que é a consciência que distingue o Homem dos animais, 

ao tratar da teleologia. A consciência de classe é a expressão mental da situação econômica, 

objetiva, histórica e social dos indivíduos que possuem a vivência dessa situação de forma 

comum, que possibilita enxergar a realidade de um mesmo lugar, mas não da mesma forma por 

sujeitos distintos (classe em si). Assim, 

a reação racional adequada, que deve ser adjudicada a uma situação típica 

determinada no processo de produção, é a consciência de classe. Essa consciência não 

é, portanto, nem a soma, nem a média do que cada um dos indivíduos que formam a 

classe pensam, sentem, etc. E, no entanto, a ação historicamente decisiva da classe 

como totalidade é determinada, em última análise, por essa consciência e não pelo 

pensamento do indivíduo; essa ação só pode ser conhecida a partir dessa consciência 

(LUKÁCS, 2016, p. 142). 

 

Para pensar em possibilidades de avanço da consciência é necessário entender como se 

dá o amoldamento, uma vez que é através deste que se dá a formação da consciência. Isto 

acontece porque os indivíduos, em seu processo de desenvolvimento, internalizam e aceitam 

como sua uma determinada concepção de mundo que lhes é anterior. Essa consciência é sempre 

a de uma época, correspondendo a uma parte do todo histórico. 

A consciência dos indivíduos é construída desde seu nascimento, quando começa o 

processo de amoldamento à sociedade na qual está inserido e o indivíduos passam a interiorizar 

as relações e a consciência de si e do mundo. Deste processo participam instituições como a 

família, a escola e a Igreja, que reproduzem e reforçam as relações sociais de produção e a 

ideologia a elas correspondente (IASI, 2011). 
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Isso quer dizer que a vida cotidiana está no centro da história. O cotidiano é o espaço do 

imediato, aquele em que o homem assimila as relações sociais para a vida em sociedade, 

grandes acontecimentos só adquirem importância significativa quando produzem efeito na 

cotidianidade dos homens. Nesse espaço o ser humano é, ao mesmo tempo, particular e ser 

genérico, portanto, é na própria cotidianidade que os homens adquirem consciência de si e do 

mundo que os rodeia. Porém, como os homens nascem na vida cotidiana, acabam assumindo 

como dadas as suas funções e sucumbindo à possibilidade de submeter sua generidade à 

particularidade. A espontaneidade é a característica dominante da vida cotidiana, o pensamento 

e a atividade cotidianos jamais podem se elevar, respectivamente, à teoria e à práxis, sendo a 

atitude cotidiana apenas pragmática (HELLER, 2004). 

É importante salientar que a elevação ao humano-genérico não significa uma superação 

ou abolição da particularidade, uma vez que na cotidianidade não é possível refletir a fundo, 

buscando a essência de todos os fenômenos, em todas as decisões. Agir desta maneira, além de 

absurdo, seria colocar em risco a própria existência humana. Segundo Heller (2004, p. 17): 

A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma exceção, 

qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho intelectual e físico. Ninguém 

consegue identificar-se com sua atividade humano-genérica a ponto de poder desligar-

se inteiramente da cotidianidade. E, ao contrário, não há nenhum homem, por mais 

“insubstancial” que seja, que viva tão-somente na cotidianidade, embora essa o 

absorva preponderantemente. 

 

Não há dúvidas de que os homens atuam conscientemente e, assim, fazem a história, 

porém, trata-se de uma falsa consciência, uma vez que corresponde à totalidade histórica a qual 

pertence, a um determinado momento e a um determinado grau do desenvolvimento social, das 

forças produtivas e da disputa entre as classes, parte do processo histórico geral da humanidade. 

A classe que almeja se consolidar como classe dominante deve atuar no sentido de organizar o 

conjunto da sociedade segundo seus interesses e utilizar-se da aliança entre demais classes 

exploradas e setores oprimidos para alcançar seu objetivo. Assim, as lutas sociais tem reflexo 

no âmbito das ideias, numa disputa pela consciência, pelo desvelamento ou pela ocultação do 

caráter de classe da sociedade (LUKÁCS, 2016, p. 156). 

Verifica-se um processo contraditório, no qual parte dos trabalhadores inseridos em 

iniciativas que conformam a chamada economia solidária, mesmo envoltos sob o véu 

ideológico do processo auto-emancipatório, reconhecem-se enquanto classe. Estes 

trabalhadores, já tendo ultrapassado a fase do indivíduo, que caracteriza a primeira forma de 

consciência, demonstram alcançar a consciência em si, que, apesar de representar um grupo ou 
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categoria com experiências comuns e ser fundamental para superar o estágio de alienação, ainda 

se baseia nas relações mais imediatas 

Há que se pontuar também que existe um grande setor dos trabalhadores da economia 

solidária que, desempregados e pauperizados, buscam apenas alternativas a esta situação, de 

forma a ultrapassar a política de seguridade social insuficiente prestada pelo Estado. Esta prática 

está presente, principalmente, na incorporação da economia solidária com os programas de 

combate à pobreza, em que o foco da ação acaba sendo a busca pela satisfação das necessidades 

mais imediatas dos trabalhadores e não uma atuação diretamente política. 

Apesar de na sociedade capitalista não ser possível alcançar uma nova consciência 

(classe para si) de forma plena, mas apenas embrionária, é um equívoco acreditar que é preciso 

uma revolução material para apenas em seguida alcançar um outro estágio no âmbito das ideias. 

Trata-se, na verdade, de um processo dialético em que a luta no campo das ideias determina e 

é determinada pelas transformações materiais e econômicas. 

Nesse aspecto Gramsci representa um avanço no campo do marxismo, pois desenvolve 

o papel do princípio subjetivo, revalorizando o lugar que ocupa a intervenção humana no 

processo revolucionário, através do tema da vontade26, que deve se articular com as 

determinações da realidade objetiva. Esta vontade deve ser identificada com a práxis política, 

ultrapassando tanto o idealismo como o materialismo vulgar mecanicista (COUTINHO, 2009). 

O próprio Marx, em seus escritos de juventude, trata da importância do aspecto subjetivo 

para o processo de transformação revolucionária ao dizer que “A filosofia é a cabeça desta 

emancipação e o proletariado é o seu coração. A filosofia [revolucionária] não pode realizar-

se sem a suprasunção do proletariado, o proletariado não pode supra-sumir-se sem a realização 

da filosofia”27 (MARX, 2005, p. 156). 

Neste sentido, para a teoria gramsciana, encontra-se a importância dos intelectuais e o 

do papel que desempenham na disputa pela hegemonia e no exercício da função de direção e 

dominação dos grupos e classes sociais. Assim, a atuação dos intelectuais pode ser no sentido 

de transformação ou conservação do tecido social. Assim, está colocada a necessidade de forjar 

                                                 
26  É bastante famosa a premissa de Gramsci sobre o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. 

27   Grifo nosso. 
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um tipo de intelectual organicamente ligado às classes subalternas que articule seu 

conhecimento à inserção ativa na vida prática e política para organizar o processo de luta dos 

subalternos na direção da disputa pela hegemonia e construção de um novo bloco histórico. 

Nesta concepção, o intelectual pode ser o próprio indivíduo, mas também o partido e/ou 

organizações de classe (MARTINS, 2011). 

Porém, também a burguesia, diante da divisão do trabalho em manual e intelectual, 

possui frações pensadoras que atuam na elaboração de ideias e ilusões a respeito de sua classe. 

São os ideólogos criadores dos conceitos dominantes de uma determinada época, que unificam 

toda uma classe, principalmente em momentos de crise, quando a burguesia é ameaçada 

(MARX, 2009; GRAMSCI, 2011). Porém, 

Enquanto os intelectuais orgânicos à classe dominante e dirigente do modo de vida 

capitalista são conservadores, porque assumem como função primordial promover a 

reprodução do modo de vida social ao nível da subjetividade, da intersubjetividade e 

da prática social, os intelectuais orgânicos às classes subalternas têm outra função, a 

revolucionária: formular, disseminar e consolidar na dinâmica da vida social uma 

visão de mundo que seja capaz de se tornar força social com potencial suficiente para 

promover concretamente a transformação radical do modo de vida (MARTINS, 2011, 

p.145). 

 

 

Portanto, não podemos abrir mão de uma batalha travada no âmbito das ideias, 

“educando-se para que possam forjar uma nova visão de mundo e disseminá-la no meio social, 

com vistas a potencializar lutas que resultem na revolução do modo de vida social” (MARTINS, 

2011, p.142) e aqui também podemos apreender a importância de Gramsci, quando este trata 

do “moderno Príncipe”, ou seja, do Partido e seu papel na construção de uma vontade coletiva 

com direção consciente em oposição à mera espontaneidade. 

Porém, por outro lado, não podemos cair na mesma armadilha que prendeu os jovens 

hegelianos que acreditavam que as ações dos homens e seus grilhões eram produtos da 

consciência dos próprios homens e acreditavam que uma “troca” de consciências entre aquela 

que fosse presente e a consciência humana eliminasse as barreiras e possibilitasse uma nova 

forma de interpretar o mundo. Esquecem, apenas, que “a essas mesmas frases nada opõem 

senão frases e que de modo algum combatem o mundo real existente se combaterem as frases 

deste mundo” (MARX, 2009, p. 22-23) 

Na décima primeira e última tese sobre Feuerbach, Marx nos lembra de que não se trata 

mais de interpretar o mundo, mas de transformá-lo e em outra obra lemos que “não é possível 
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conseguir uma libertação real a não ser no mundo real e com meios reais” (MARX, 2009, p.35), 

sendo fundamental para isto garantir os meios de vida básicos de que os homens precisam, em 

quantidade e qualidade ideais. 

Para voltar ao tema da vontade é necessário lembrar que este trata de um processo 

dialético composto pela “motivação geradora subjetiva” e pela “austera determinação 

estrutural”, em que material versus subjetivo e otimismo versus pessimismo encontram-se e 

complementam-se. “O pessimismo implica certa cautela, na análise da situação e da relação de 

forças, bem como dada desconfiança, de qualquer intento de subestimar aos inimigos. Mas é o 

otimismo a sua contraparte” (Della Santa, 2015, s/p.), responsável por motivar a ação humana 

com vistas à transformação da realidade. 

 

3.3 A decadência ideológica da burguesia, irracionalismo e conservadorismo 

O movimento cultural Iluminista do século XVIII, que expressava a nova visão de 

mundo da ordem burguesa que emergia, enfatizava a natureza racional das coisas e preparou o 

terreno para a consolidação da burguesia também no campo das ideias, uma vez que já era a 

classe econômica dominante. Sob influência do avanço das ciências da natureza apresentou as 

leis que regem a sociedade de forma independente de qualquer divindade ou ente sobrenatural 

e, pela primeira vez na história da humanidade, o homem foi identificado como ser capaz de 

dominar e transformar a natureza, as relações humanas e a própria sociedade. 

Naquele momento, o próprio capitalismo e a burguesia representaram, nos âmbitos 

econômico, político, social e cultural, um grande avanço, uma perspectiva verdadeiramente 

revolucionária contra a aristocracia e o dogmatismo reinante na sociedade feudal anterior e à 

burguesia interessava a revelação da verdade histórica e socialmente posta. Porém, o “reino da 

razão” apresentado pelo Iluminismo mostrou-se como racionalidade burguesa, valores como 

justiça, igualdade e liberdade demonstraram ser incompatíveis com a nova ordem econômica e 

social estabelecida, não podendo alcançar todos os setores e classes sociais. Com a consolidação 

do capitalismo como modo de produção dominante, o que era um movimento e uma teoria 

progressista contra a antiga ordem estabelecida se transforma em uma ideologia com caráter 

conservador e reacionário. Assim: 

Na história da filosofia burguesa, é possível discernir – com relativa nitidez – duas 

etapas principais. A primeira, que vai dos pensadores renascentistas a Hegel, 

caracteriza-se por um movimento progressista, ascendente, orientado no sentido da 

elaboração de uma racionalidade humana e dialética. A segunda – que se segue a uma 
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radical ruptura ocorrida por volta de 1830-1848 – é assinalada por uma progressiva 

decadência, pelo abandono mais ou menos completo das conquistas do período 

anterior, algumas definitivas para a humanidade, como é o caso das categorias do 

humanismo, do historicismo e da razão dialética (COUTINHO, 2010, p. 21). 

 

Esta ruptura se dá pela própria consolidação da burguesia como classe dominante, pois 

a partir de então torna-se necessário esconder seus interesses particulares, criar ideologias para 

instaurar uma nova dominação de classe. Diante do papel que passa a cumprir, a burguesia é 

forçada pelas circunstâncias a ocultar a realidade, uma vez que “revelar ou ocultar a realidade 

objetiva é uma arma poderosa no campo da luta de classes” (LOWY, 1994, p. 202) e, mais que 

isso, desvelar a realidade é tornar mais íntima a relação entre teoria e práxis ou, mais do que 

isso, é possibilitar que o homem atue conscientemente para transformar o mundo em que vive. 

(LUKACS, 2012). Em uma passagem bastante conhecida de Marx, podemos verificar que: 

As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, ou seja, 

a classe que é o poder material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu 

poder espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios para a 

produção material dispõe assim, ao mesmo tempo, dos meios para a produção 

espiritual, pelo que lhe estão assim, ao mesmo tempo, submetidas em média as ideias 

daquelas a quem faltam os meios para a produção espiritual. As ideias dominantes não 

são mais do que a expressão ideal [ideell] das relações materiais dominantes, as 

relações materiais dominantes concebidas como ideias; portanto, das relações que 

precisamente tornam dominante uma classe, portanto as ideias do seu domínio” 

(MARX, 2009, p. 67) 

 

A burguesia passa a então a ter caráter conservador, no sentido que o conjunto de ideias 

às quais está ligada não permite compreender os fenômenos sociais como momentos de uma 

configuração histórica em constante e permanente mutação e, consequentemente, esconde o 

papel do homem enquanto criador dessa sociabilidade e seu potencial transformador.  

Esconder a essência da sociedade e seu caráter histórico e social é uma necessidade vital 

para a manutenção da ordem burguesa, uma vez que revelar a essência dos fenômenos 

significaria revelar os mecanismos sobre os quais está fundada a produção e reprodução da vida 

na atual formação social, fundada na exploração, e todas as consequências que isso teria sobre 

a existência da própria burguesia enquanto classe dominante. O próprio conhecimento científico 

aparece como forma de dominar a natureza e expandir a base material da nova forma de 

sociabilidade como necessidade inescapável para responder às exigências da acumulação de 

capital, uma vez que não existem posições filosóficas inocentes e/ou neutras. O método 

“racional” iluminista torna-se abstrato e contemplativo e passa a falsificar a história, 
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respondendo à necessidade da estruturação de uma nova forma de produzir conhecimento, 

servindo como mediação para a intervenção sobre o mundo e embasar a nova sociabilidade 

emergente (LUKÁCS, 2016; TONET, 2013). 

Porém,  

não se trata de uma decisão consciente da burguesia no sentido de um engano 

intencional. Trata-se da natureza da sociedade burguesa, do que ela é em si mesma. 

Essa sua própria natureza põe a possibilidade de que ela seja compreendida como de 

fato é, isto é, como algo plenamente social; como resultado da interatividade humana. 

Por outro lado, ela também, por essa mesma natureza, bloqueia a sua compreensão ao 

imprimir aos fenômenos sociais um caráter de naturalidade (TONET, 2013, p. 52). 

 

Os valores da ordem social estabelecida passam a ser apresentados como valores gerais 

e universais do gênero humano e as leis que regem o capitalismo são postas como leis eternas 

e imutáveis, da mesma forma que as leis que regem a natureza (idem). Com isso: 

A crença na imutabilidade de certas ideias acaba por justificar a imutabilidade das 

relações das quais derivam, e mesmo na suposta crítica a estas ideias, reforça-se a 

fantasia que a substituição de uma ideia por outra, o pleno desenvolvimento de um 

conteúdo julgado incompleto, possa levar a mudanças das relações, ou ainda o que é 

pior, prescinda desta mudança material (IASI, 2014, p. 115). 

 

Como herdeiras da elaboração filosófica que caracteriza o período do Iluminismo com 

a sua defesa da racionalidade imanente a todos os indivíduos humanos e, portanto, da 

capacidade de conhecer verdadeiramente a realidade tanto natural como social aparecem e lhe 

são incorporadas as teorias do jusnaturalismo e do liberalismo com a sua defesa da igualdade 

natural e dos direitos naturais de todos os indivíduos” (TONET, 2013, p. 31). 

Segundo Lukács (2016, p. 307): 

A filosofia clássica encontra-se, portanto, do ponto de vista do desenvolvimento 

histórico, numa situação paradoxal: visa a superar no pensamento a sociedade 

burguesa, a despertar especulativamente para a vida o homem aniquilado nessa 

sociedade e por ela, mas, em seus resultados, não consegue mais do que a reprodução 

intelectual completa, a dedução a priori da sociedade burguesa. 

 

Diante do cenário posto não tardou para que a nova sociedade burguesa que se 

consolidava evidenciasse as condições dramáticas e de miséria às quais submetia a existência, 
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principalmente, da classe trabalhadora nascente. A sociedade que superou a ordem feudal era 

ainda marcada por profundas desigualdades, revelando o fenômeno nascente do pauperismo28.  

Utilizando as palavras de Lenin (1913), “Quando o regime feudal foi derrubado e a 

“livre” sociedade capitalista viu a luz do dia, tornou-se imediatamente um novo sistema de 

opressão e exploração dos trabalhadores”. Diante da passagem do racionalismo promovido pela 

teoria burguesa, na transição do feudalismo para o capitalismo, para o irracionalismo desta 

mesma classe diante de sua consolidação enquanto classe dominante, surgem manifestações 

teóricas contrárias a ordem vigente que passam a reivindicar igualdade de direitos políticos, de 

condições sociais, de vida e até mesmo o fim das diferenças entre as classes.  

Surgem assim, como reflexo e forma de protesto a toda exploração e opressão existentes, 

diversas teorias ditas socialistas. Porém, esse socialismo nascente era, conforme o nomearia 

Engels, um socialismo utópico. Não se eximia em criticar a sociedade capitalista, condenava-

a, amaldiçoava-a e até sonhava com a sua destruição, porém fantasiava sobre a forma como isto 

se daria reivindicando um regime melhor e buscando convencer os ricos da imoralidade da 

exploração (LENIN, 1913; ENGELS, 2008).  

Isto porque o socialismo utópico refletia o momento histórico em que despontava, ou 

seja, um momento em que o estado da produção capitalista e a condição de classe eram ainda 

incipientes, não sendo possível indicar, portanto, uma saída real aos problemas colocados. 

Assim, não podia explicar a natureza do trabalho assalariado no capitalismo, descobrir as leis 

do seu desenvolvimento, nem definir o sujeito revolucionário ao qual caberia a tarefa de 

transformação social (idem). 

As manifestações teóricas ainda incipientes que correspondiam ao período incipiente 

em que despontaram podem ser compreendidas no chamado anticapitalismo romântico. Assim: 

                                                 
28 O pauperismo é um fenômeno novo que aparece de forma concomitante ao surgimento do modo de 

produção capitalista, pois ao contrário das sociedades e modos de produção anteriores nos quais a escassez era 

uma situação comum a todos, inclusive às classes dominantes, a sociedade burguesa e o modo de produção 

capitalista, por seus progressos científicos, possibilitam produção abundante capaz de satisfazer as necessidades 

de todos os homens e mulheres. Porém, devido à dinâmica própria desta sociedade e a uma de suas leis 

fundamentais, na qual quanto maior a riqueza produzida de um lado, maior também a escassez gerada em seu pólo 

oposto. Assim, devido ao modo como se dá a produção, ou seja, devido aos meios de produção serem propriedade 

privada de uma minoria que explora uma maioria para produzir em seu benefício próprio, os produtos gerados não 

podem ser igualmente repartidos, sendo estes também propriedade privada daqueles que possuem os meios de 

produção e que compram a força de trabalho alheia (MARX, 1996). 
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Por um lado, a crítica romântica do capitalismo via nas formas econômicas tão 

somente a recusa de uma profunda dissolução da pretensa “plenitude natural” do 

homem, ou seja, via na radical socialização do trabalho e da vida uma ameaça mortal 

para a subjetividade espiritual dos indivíduos. Por outro, a vulgar apologética 

burguesa negava o caráter contraditório da objetividade econômica do capitalismo (no 

que rompia decisivamente com a tradição progressista), afirmando sua 

homogeneidade, sua tendência ao equilíbrio e ao progresso linear (COUTINHO, 

2010, p. 45) 

 

Porém, a necessidade de conhecer as leis e a realidade para enfrentar e superar os 

desafios postos não podia mais ser postergado e a partir de 1848 abre-se uma nova etapa na luta 

de classes, o que se aprofunda a partir de 1867 quando as lutas práticas e espontâneas dos 

trabalhadores aliam-se às teorias dos intelectuais do socialismo científico29. 

Segundo Engels, é Marx quem inaugura o socialismo científico ao desvelar o 

funcionamento do modo de produção capitalista e perceber que quanto maior a riqueza 

produzida de um lado, maior a miséria produzida do outro e que situa a conquista do poder do 

Estado pela classe trabalhadora como primeiro passo de transição para uma sociedade sem 

classes. Ao conquistar o poder do Estado a classe trabalhadora transforma os grandes meios de 

produção em propriedade do Estado e pode, então, socializá-los tornando-os propriedade 

comum de toda humanidade. Assim, o proletariado pode destruir os antagonismos de classe, 

assim como sua própria condição de classe, o que abre a possibilidade de destruição do próprio 

Estado.  

É a partir da teoria marxiana que há a unificação e a superação do melhor do pensamento 

ocidental produzido até então. Neste cenário o proletariado passa a se apresentar como a classe 

que possui interesses que coincidem com os interesses do restante da humanidade, sendo uma 

necessidade desta classe revelar a realidade objetiva dos fatos e as leis que regem esta 

sociedade. O ponto de vista do proletariado não garante por si só a obtenção do conhecimento 

da realidade, mas é o que oferece as maiores possibilidades para tal, uma vez que o proletariado 

necessita disso para se libertar das correntes que o oprime e explora (LOWY, 1994). 

Uma classe só pode ser entendida enquanto tal a partir do momento que seus membros 

nela se reconhecem. Segundo Iasi (2012), a classe encontra-se em constante movimento e não 

se define em si mesma, mas é síntese das múltiplas particularidades que a compõem, sendo 

                                                 
29 Segundo Engels (2008), para converter o socialismo em ciência era necessário situá-lo no terreno da 

realidade e é o que Marx faz ao desvendar a essência do capitalismo. 
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determinada por: 1- posição relativa à propriedade dos meios de produção; 2- posição que ocupa 

no interior de uma relação de compra e venda de forma de trabalho; 3- posição diante de uma 

contradição estrutural e histórica objetiva-subjetiva que é a contradição entre o avanço das 

forças produtivas e as relações sociais de produção; 4- a ação da classe em confronto com outra 

classe; 5- pelo movimento de uma classe em si a uma classe para si, o que coloca a possibilidade 

de uma ordem societária que supere uma ordem determinada. Resumindo, “a classe é a síntese 

destes fatores objetivos (posição diante da propriedade e das relações sociais e produção) e 

subjetivos (ação e consciência de classe) na resposta concreta a uma contradição histórica 

objetiva-subjetiva” (idem, p. 343). 

De acordo com Tonet (2013, p. 17) “a conquista e a manutenção do domínio de uma 

classe sobre outras exige que a classe que quer dominar lance mão não apenas de forças 

materiais, mas também de forças não materiais (ideias e valores)”. Assim, o proletariado deve 

criar sua própria concepção de mundo para fundamentar a necessidade de seu domínio, mesmo 

que seu objetivo final seja a eliminação de todas as classes – inclusive a sua própria classe. Se 

o projeto histórico e societário da classe trabalhadora é o comunismo, ela deve conhecer e 

explicar a realidade social, para assim demonstrar a necessidade de construção de uma nova 

sociabilidade e as possibilidades já existentes que viabilizam esta construção. Ainda nas 

palavras de Tonet (2013, p. 19): 

[a classe trabalhadora] Necessita de um tipo de conhecimento que permita fazer uma 

crítica radical da forma da sociabilidade existente, isto é, compreender a origem última 

do ser social, ir à raiz mais profunda desta forma de sociabilidade (capitalista) e 

apreender a conexão íntima com a possibilidade e a necessidade de transformação 

também radical desta sociedade. 

 

Até então, o que se tem verificado na produção de conhecimento dominante e aquilo 

que Lukács (1976) chama de irracionalismo. Segundo o autor, no pensamento irracionalista 

não há contradição, tudo é homogeneizado, a história é superficial e incognoscível e este 

processo se acentua com a evolução do capitalismo, pois, como toda filosofia, acompanha o 

desenvolvimento das forças produtivas, do desenvolvimento e da luta de classes. Assim, as 

etapas do irracionalismo nascem como respostas reacionárias aos problemas da luta de classes 

No atual estágio de desenvolvimento societário está colocada a necessidade de uma 

teoria que sua verdade possa ser verificada através da prática social e histórica, que vá além da 

aparência fenomênica visando o conhecimento da essência, conhecimento rigoroso não apenas 
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da produção material, mas também da produção espiritual que choca-se com o desenvolvimento 

das forças produtivas. 

Os revolucionários de hoje têm a importante tarefa de superar o pensamento pós-

moderno, que desde meados dos anos 1970 tem se colocado como modo hegemônico de 

produção de conhecimento e como instrumento por excelência para analisar a realidade. Se o 

uso do termo pós-moderno é utilizado desde os anos 1930, a noção de pós-moderno só ganhou 

ampla difusão a partir da década de 1970. No âmbito filosófico a primeira obra a adotar a noção 

de pós-moderno e tratar a pós-modernidade como mudança geral na condição humana foi A 

condição pós-moderna de Lyotard, publicada em Paris no ano de 197930. Para o autor a pós-

modernidade estaria ligada a uma sociedade pós-industrial, um estágio de desenvolvimento 

cognitivo em que o conhecimento, composto por um jogo de linguagens as quais não se poderia 

medir, ocuparia a posição de principal força econômica de produção. A obra ainda é definida 

pela perda de credibilidade às metanarrativas, como aquelas derivadas da Revolução Francesa 

e do idealismo alemão. Os laços desenvolvidos em todas as áreas de existência são mais 

econômicos, flexíveis e criativos que os da modernidade (ANDERSON, 1999), uma vez que 

a pós-modernidade está relacionada a um novo tipo de hegemonia ideológica nesse 

estágio do capital globalizado. Fundamentada nas teorias do fragmentário, do 

efêmero, do descontínuo, fortalece a alienação e a reificação do presente, fazendo-nos 

perder de vista os nexos ontológicos que compõem a realidade social e distanciando-

nos cada vez mais da compreensão totalizante da vida social (SIMIONATTO, 2009, 

p. 08) 

 

 

O pensamento pós-moderno apresenta uma visão distorcida e ideologizada do real, pois 

detém-se apenas em sua manifestação imediata, sendo incapaz de ir para além das aparências 

dos fenômenos, uma vez que nega o percurso metodológico que caminha do particular para o 

universal e não compreende as múltiplas determinações e contradições que compõe o real, 

separando e contrapondo essência e aparência, subjetivo e objetivo. 

Em síntese, as expressões da pós-modernidade, segundo Rouanet (1989), podem ser 

identificadas em três planos: no plano do cotidiano, através da valorização das 

vivências particulares, dos signos, do simulacro e da hipercomunicação; no plano 

                                                 
30 Segundo Anderson (1999, p. 33-34), apesar da grande ressonância entre o público, o próprio Lyotard 

confessaria que o livro se ateve ao destino epistemológico das ciências naturais, sobre as quais o conhecimento do 

autor era limitado. Assim, “a influência subseqüente do livro, neste sentido, foi em proporção inversa ao seu 

interesse intelectual, pois se tornou a inspiração de um relativismo vulgar que muitas vezes, tato aos olhos dos 

amigos quanto dos inimigos, passa a ser a marca do pós-modernismo”. 
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econômico, mediante a mundialização ou planetarização do capitalismo e suas 

manifestações estruturais e superestruturais, com destaque para a cultura 

informatizada; e no plano político, pela desqualificação do Estado e as novas formas 

de expressão da sociedade civil, através de uma vasta rede de grupos segmentares que 

passam a compor o terreno da política moderna (SIMIONATTO, 2009, p. 09) 

 

No que diz respeito ao nosso objeto de pesquisa, é possível estabelecer um paralelo entre 

os rumos que toma a teoria em defesa da economia solidária31 e o irracionalismo. Da mesma 

forma que, em determinado período histórico na luta contra o feudalismo, a teoria burguesa foi 

progressista, tornando-se em seguida reacionária visando garantir a manutenção da ordem 

vigente, a defesa teórica da economia solidária, tal como é feita atualmente, sem levar em 

consideração as contraditoriedades que perpassam o processo e o período histórico em que se 

desenvolve, coloca em risco até mesmo avanços e direitos sociais duramente conquistados pela 

classe trabalhadora, fazendo retroceder as condições de vida dos trabalhadores. 

É importante lembrar a relevância da semântica neste processo, em que o discurso é 

utilizado para envolver e mistificar, além do funcionamento da própria sociedade capitalista, o 

projeto da economia solidária. Neste discurso mistificador, boa parte das contradições do 

sistema capitalista já foram superadas, cabendo portanto o funcionamento dentro dos limites da 

ordem estabelecida e/ou negociações para resolver aquelas que ainda não foram superadas. Os 

intelectuais ligados à economia solidária utilizam-se do falso emprego das palavras fazendo 

com que os conceitos desapareçam e aspectos reacionários possam assumir o mesmo conteúdo 

e significado dos elementos progressistas.  

No mesmo caminho, quando um projeto que, em seu discurso, se coloca contra a 

sociedade capitalista e ao lado da luta dos trabalhadores por uma nova sociedade na qual não 

exista nenhum tipo de dominação e/ou exploração interfere na organização política de classe, 

defendendo abertamente que a simples organização econômica para produzir de maneira 

autônoma é suficiente para alcançar seu objetivo, mostra seu caráter contrarrevolucionário e até 

mesmo reacionário. 

Segundo Lukács, traço comum nas teorias irracionalistas é buscar em teorias passadas 

fundamentos para suas teses. Singer, por exemplo, procura seus antecedentes nos chamados 

                                                 
31 Aqui, entende-se que as teorias em defesa da economia solidária influenciam e são influenciadas pela 

materialidade que vem tomando este projeto, incidindo também no rumos que toma a seguir, pois trata-se de um 

movimento dialético. 
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socialistas utópicos e no anticapitalismo romântico do século XIX que, como já foi tratado 

anteriormente, oferece interpretações e saídas insuficientes para superar o modo de produção 

atual e podem tornar as propostas de seus entusiastas perigosas para a classe trabalhadora, 

conforme o demonstram as ideias de Singer sobre a legislação trabalhista. 

Para Teixeira (2002, p. 28) a nomenclatura socialistas utópicos é perfeita para designar 

os pensadores e reformadores sociais que “conceberam fantásticos sistemas de organização da 

sociedade, sem a menor atenção aos aspectos políticos e aos interesses envolvidos” e que jamais 

se apresentaram como representantes de uma determinada classe, mas tinham como pretensão 

“defender os interesses da humanidade como um todo, impondo o império da razão e da justiça 

eterna”, por possuírem uma fé inabalável na universalização da ciência e na educação como 

meios de transformação da realidade. Destacaremos aqui os três grandes utopistas do século 

XIX, os franceses Saint-Simon e Charles Fourier e o inglês Robert Owen, além do francês 

Pierre-Joseph Proudhon. 

Segundo Dardengo (2013, p. 52), tendo como base Petitfils (1977): 

O comportamento dos socialistas utópicos, marcadamente diverso do de Marx, é um 

misto de pacifismo, pois não se pauta por um processo revolucionário de luta, e 

subversão, pois ataca com uso de exemplos e experiências as bases estruturantes da 

sociedade burguesa. Mais do que imaginar uma sociedade nova num futuro longínquo, 

esses reformadores sociais viram a possibilidade de realizar alguns de seus projetos 

contemporaneamente a sua vida, ou seja, trata-se de iniciar a construção da sociedade 

ideal no tempo presente, muitas vezes buscando o apoio da burguesia e 

desmobilizando as lutas operárias. 

 

Saint- Simon (1760-1825) era um “filho da Revolução Francesa” e foi um grande crítico 

da ordem vigente, o que fez com que rompesse com sua família aristocrática ainda na juventude 

e mais tarde se aliasse a Napoleão, durante os Cem Dias. Acreditava na ciência e no progresso 

humano, que se daria através da indústria e dividia a sociedade em duas classes: a dos 

produtores ou “industriais” (aquela que alimenta a sociedade, formada pelos camponeses, 

artesãos, assalariados, burgueses ativos (fabricantes, comerciantes e banqueiros) e a dos ociosos 

ou “zangãos”, por isso formulou a tese de que “todos os Homens devem trabalhar”. Ao governo 

caberia o papel de organizar a economia e a regulação da produção social ficaria a cargo dos 

banqueiros, que deveriam estar no topo da elite técnica do governo. Saint-Simon considerava a 

desigualdade como algo natural e benéfico e acreditava na virtude das elites, mas também 

defendia uma reforma social, através da reorganização da propriedade sob o controle do Estado, 
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Por sua “ciência das sociedades” positiva e crença nas ideias religiosas influenciou pensadores 

como o filósofo Auguste Comte (TEIXEIRA, 2002; ENGELS, 2008). 

Charles Fourier (1772-1837) era filho de ricos comerciantes, uma figura extravagante e 

satírica que tinha como ideia central de sua obra a teoria do Princípio da Atração Universal, que 

aproxima-se da teoria de Newton, mas que não estaria restrito ao campo da física, mas 

abrangeria o mundo físico e social, material e espiritual. Dividia a história da sociedade em 

quatro fases: selvagismo, barbárie, patriarcado e civilização (sociedade capitalista), forma mais 

complexa, ambígua e hipócrita dentre todas. Por isso realizou uma forte crítica ao capitalismo, 

expondo a miséria material e moral do mundo burguês e se diferenciou por oferecer uma 

interpretação global e unitária do universo e propor uma reorganização da sociedade através da 

associação voluntária, mas diferente de um sistema comunista, além disso, foi um dos primeiros 

a tratar da situação da mulher na sociedade burguesa. Idealizou os falanstérios, comunidades 

que consistiam em propriedades comunais de organização harmônica e descentralizada em que 

o trabalho se daria por paixões e vocações e que substituiria o degradado mundo industrializado 

instaurando uma nova ordem moral. Fourier não era contra a propriedade privada, respeitava o 

direito de herança e considerava as desigualdades, como riqueza e pobreza, fatos naturais, sendo 

anti-igualitário e antidemocrata. Para ele o Estado seria uma federação de associações livres. 

Em algumas de suas obras criticou Owen por seus métodos associativistas (idem; 

DARDENGO, 2013). 

Robert Owen (1771-1858) teve origem em uma família modesta e aos 18 anos tornou-

se diretor de uma indústria têxtil em New Lanark, o que permitiu que financiasse, com seus 

próprios recursos, seus projetos utópicos. “As duas ideias básicas do socialismo utópico estão 

muito presentes em Owen, em seus textos e em sua ação: a sociedade pode ser reformada a 

partir de uma comunidade exemplar; a reforma social não depende da ação política nem da 

tomada do poder” (TEIXEIRA, 2002, p. 97). Assim como Saint- Simon e Fourier, revela uma 

preferência agrária para seus projetos, porém, diferente daqueles, as comunidades de Owen 

eram exclusivamente agrárias e eliminavam a propriedade privada. Outro aspecto que 

diferencia Owen dos utopistas franceses é seu agnosticismo e a credibilidade que dava ao 

pensamento e ao papel transformador da educação e seu maior conhecimento da realidade de 

uma sociedade industrial, por vivenciar a realidade inglesa daquele período (idem). 

Owen viveu uma importante experiência como gerente da fábrica de fios New Lanark, 

na Escócia e enquanto ocupou este cargo possibilitou uma melhoria significativa nas condições 
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de vida e de trabalho dos operários, ao mesmo tempo que permitiu que os capitalistas, donos 

da fábrica, continuassem enriquecendo. Insatisfeito com tais resultados, Owen volta-se para o 

comunismo, propondo um sistema de colônias comunistas para combater a miséria encontrada 

na Irlanda. Nas colônias propostas por Owen o trabalho seria obrigatório, porém a propriedade 

privada e os salários seriam abolidos. O Estado continuaria a existir, mas não apoiaria e/ou 

financiaria as comunidades, chegando a falar de fenecimento do Estado. 

E foi também ele quem criou, como medidas de transição, para que a sociedade 

pudesse organizar-se de maneira integralmente comunista, de um lado, as 

cooperativas de consumo e de produção – que serviram, pelo menos, para demonstrar 

na prática que o comerciante e o fabricante não são indispensáveis -, e, de outro lado, 

os mercados operários, estabelecimentos de troca dos produtos do trabalho por meio 

de bônus de trabalho e cuja unidade é a hora de trabalho produzido; esses 

estabelecimentos (...) não pretendem ser a panaceia universal para todos os males 

sociais, mas pura e simplesmente um primeiro passo para uma transformação muito 

mais radical da sociedade. (ENGELS, 2008, p. 72-73) 

 

Proudhon (1809-1865) foi filho de um cervejeiro e de uma cozinheira e teve acesso aos 

estudos graças a uma bolsa, precisou interrompê-los para trabalhar, mas voltou a estudar e 

publicou muitos livros. O francês também teve importante participação nos acontecimentos 

políticos de seu tempo e é tido até hoje como um grande pensador anarquista. Conforme 

Teixeira, (2002, p.39) Proudhon não era anticapitalista, socialista ou sequer um utopista, “era 

um reformador social e um anarquista que sonhava com uma França povoada por artesãos e 

pequenos proprietários”. Possuía grande preocupação com a questão do crédito e pensava em 

um sistema que abolisse o juro capitalista, mas não a propriedade privada. Proudhon inspira 

anarquistas e movimentos federativistas e cooperativistas até os dias de hoje, “sua defesa do 

mutualismo fornece subsídios para o associativismo e o cooperativismo que recorrentemente 

ressurgem entre os defensores da justiça social (idem, p.41). 

Por parte dos teóricos defensores da economia solidária, principalmente Paul Singer, é 

comum o enunciado de que este projeto é herdeiro das experiências operárias associativistas da 

primeira metade do século XIX, dentre as quais se destaca a cooperativa de Rochdale, que foi 

inspirada nas iniciativas desenvolvidas por Owen32, Essas experiências tratavam-se de 

                                                 
32 A Sociedade dos pioneiros de Rochdale foi uma cooperativa de consumo fundada em 1844 por um grupo 

de operários tecelões, utilizada como alternativa de atuação no mercado, contraposta ao capitalismo que impunha 

altos preços e desemprego aos trabalhadores. A organização dessa cooperativa levou à formulação dos princípios 

cooperativos de Rochdale, que seriam usados até hoje como base do movimento cooperativista e que têm como 

fundamentos: adesão livre e voluntária; controle democrático pelos sócios; participação econômica dos sócios; 
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iniciativas populares que idealizavam uma transformação social que não passasse pela 

conquista de poder político via Estado. Segundo a antiga página da SENAES na internet:  

A economia solidária resgata as lutas históricas dos trabalhadores que tiveram origem 

no início do século XIX, sob a forma de cooperativismo, como uma das formas de 

resistência contra o avanço avassalador do capitalismo industrial. No Brasil, ela 

ressurge no final do Século XX como resposta dos trabalhadores às novas formas de 

exclusão e exploração no mundo do trabalho.33 

 

 

O problema em reivindicar os socialistas utópicos está em desconsiderar as diferenças 

entre períodos históricos completamente distintos. Os socialistas utópicos buscavam formas de 

reformar a sociedade capitalista, ainda nascente, do século XIX, sendo depois superados por 

importantes pensadores revolucionários, dentre os quais destacamos a figura de Karl Marx. 

Desta forma, Paul Singer parece desconsiderar o grau de desenvolvimento capitalista e seus 

laços imperialistas existente ao fim do século XX e início deste século XXI, em um mundo 

muito financeirizado, “globalizado” e com estruturas de classe extremamente desiguais.  

Se os teóricos defensores da economia solidária buscam no socialismo utópico as bases 

para sua fundamentação, esquecem das outras duas fontes que constituem a teoria científica que 

propõe uma radical transformação da realidade, ou seja, esquecem da Economia Política 

inglesa, que possibilita a compreensão de categorias fundamentais para o pensamento marxiano 

– como a mais-valia, o trabalho assalariado, a mercadoria – e a filosofia alemã, mais 

especificamente a dialética de Hegel, que permite compreender a totalidade em suas múltiplas 

determinações e em suas contraditoriedades. Acima de tudo esquecem-se da superação 

realizada por Marx com relação a cada uma das bases que serviram de inspiração e 

fundamentação para sua ciência. A forma como, hegemonicamente, é feita a defesa da economia 

solidária não incorpora uma transformação radical da sociedade, não inclui o conhecimento da 

essência do capitalismo nem suas leis fundamentais e nem concebe o potencial revolucionário 

da classe trabalhadora em toda sua plenitude, o que pode invalidar o sentido da luta de classes. 

 

                                                 
autonomia e independência; educação, treinamento e informação; cooperação entre as diversas cooperativas; 

preocupação com a comunidade (GODINHO, 2016). 

33 O acesso a esta definição foi feito através do Portal MTE (http://portal.mte.gov.br/) em Janeiro de 2016. 

Porém, atualmente, este link, assim como o próprio portal encontram-se indisponíveis para acesso. 

 

http://portal.mte.gov.br/
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3.4 Apropriação das bandeiras de luta da classe trabalhadora e ressignificação das lutas 

sociais 

Com as mudanças processadas na dinâmica do capitalismo mundial e que atingiram a 

particularidade do capitalismo brasileiro nas últimas décadas, aprofundando o quadro de 

dependência e de subalternidade na divisão internacional do trabalho, a resistência da classe 

trabalhadora tornou-se ainda mais urgente, devido ao aumento da precarização e da exploração 

do trabalho, ao mesmo tempo em que torna-se ainda mais limitada a expectativa de alcançar a 

emancipação política de forma desassociada da revolução contra a ordem pela emancipação 

humana. 

A história de luta e resistência da classe trabalhadora é bastante ampla, assim como a 

história do próprio capitalismo, passando pela formação de sindicatos, pela luta por 

representação política e até pela destruição das máquinas empregadas no processo de 

produção34. A todas as formas de resistência da classe trabalhadora, a burguesia respondeu de 

forma a inibir o potencial revolucionário da classe oponente, redirecionando os conflitos de 

forma a oferecer respostas dentro da própria ordem do capital, muitas vezes utilizando-se do 

Estado para isto. 

A realidade que está colocada hoje para todos aqueles que visam a transformação radical 

da sociedade capitalista, tendo como horizonte um modelo societário superior ao atual que 

supere toda a opressão e exploração, é fruto de um amplo movimento histórico que perpassa 

crises, revoluções, movimentos de resistência, avanços e recuos da classe trabalhadora e uma 

gama de estratégias utilizadas pela burguesia para se manter enquanto classe dominante. Sem 

dúvida, a história do capitalismo é bastante ampla e repleta de contraditoriedades que podem e 

devem ser conhecidas e compreendidas, porém, neste item, daremos uma maior centralidade ao 

desenvolvimento do capitalismo no segundo pós-guerra e ao ser da classe trabalhadora e de 

suas bandeiras de luta que foram ressignificadas e até apropriadas neste processo. 

O momento imediatamente posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial foi marcado – 

nos países centrais - por altos índices de industrialização e empregabilidade, com o modelo de 

produção fordista, e do papel de regulamentação assumido pelo Estado para atender as 

                                                 
34 Referência ao movimento ludista, existente na Inglaterra entre 1811 e 1812, que surgiu como forma de 

protesto à substituição da mão-de-obra humana por máquinas. Os trabalhadores ainda não tinham conhecimento 

científico da essência da exploração no capitalismo e culpavam as máquinas por sua condição e, por isso, se 

organizavam para destruir máquinas de importantes indústrias inglesas. 
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exigências da acumulação e evitar as crises periódicas do capitalismo, o que também levou à 

expansão das políticas sociais, o que ficou conhecido como Estado de bem-estar social. Tais 

aspectos só foram possíveis inseridos numa conjuntura marcada pela reconstrução dos países 

arrasados pela guerra, pelo desenvolvimento do mercado mundial e pelo cenário da Guerra Fria. 

O movimento sindical dos países industrializados que, nesse momento histórico, 

assumiu importante papel, principalmente nos locais de trabalho, passou a assumir uma atitude 

cada vez mais “cooperativa” para com as empresas capitalistas, o que por um lado gerava 

ganhos em direitos sociais e trabalhistas e por outro garantia os índices de produtividade e 

lucratividade necessário para a reprodução do capital, numa certa relação de condicionalidade 

(HARVEY, 2005).  

Certamente, esta atuação por parte do movimento sindical organizado não eliminou a 

luta de classes nem a resistência por parte dos trabalhadores, mas foi um elemento fundamental 

para a dominação de classe neste período e estimulou a insatisfação de setores oprimidos, como 

mulheres e negros, organizados em movimentos sociais, que reivindicavam o fim dos 

“privilégios” dos trabalhadores assalariados das empresas capitalistas organizados através dos 

sindicatos. 

A insatisfação de amplos setores sociais culmina no Maio Francês de 1968, movimento 

que integrou greves gerais e protestos e que teve suas ações estendidas por toda a década de 

1970, tomando amplitude global. Trata-se de um movimento no qual “amplos setores das 

classes subalternas desafiaram a supremacia burguesa” (CASTELO, 2009, p. 151), mas que, 

apesar da atuação ativa dos trabalhadores através de greves e mobilizações contra o aumento 

da exploração, levou ao fortalecimento das organizações dos novos movimentos sociais35, que  

com suas lutas predominantemente particularistas, temas ligados à liberdade e com algum teor 

anticapitalista, mais voltado a uma ótica moral e cultural, abriram caminho à crítica ao 

modernismo através do estruturalismo e, posteriormente, do pós-modernismo. 

A crise do capital em meados dos anos 1970, impulsionada dos processos das décadas 

anteriores, intensificou e revelou as contradições intrínsecas a este modo de produção e exigiu 

                                                 
35  Os chamados novos movimentos sociais podem ser entendidos como aqueles nos quais prevalecem lutas 

particularistas, temas ligados ao combate às opressões, à liberdade – em sentido generalizado –, à ecologia, aos 

direitos humanos e com algum teor anticapitalista, porém mais voltados a uma perspectiva moral e cultural. Sem 

dúvida alguma esses novos movimentos sociais trazem contribuições importantes para o debate e para a 

organização em prol das temáticas citadas, o que deve ser questionado é o método utilizado e a articulação para 

além dessas pautas particulares e mais imediatas. 



136 
 

respostas do grande capital para sua recuperação política, social e econômica. Segundo 

Carcanholo (2008, p. 251), o capital ofereceu como resposta à queda nas taxas de lucro, um dos 

aspectos de sua própria crise, políticas de cunho neoliberal e reestruturação produtiva e o 

processo de financeirização apareceu como resposta ao problema de superprodução de capital. 

A reestruturação produtiva é fruto da própria necessidade de aperfeiçoamento das forças 

produtivas, o que foi acelerado como umas das medidas aplicadas para recuperação das taxas 

de lucro e culminou em um novo modelo de produção.  Com o processo de reestruturação 

produtiva e a passagem para o modelo de produção toyotista36– e em alguns casos a coexistência 

entre os modelos de produção fordista e toyotista -  sobrevém ainda uma enorme dificuldade 

em organizar a classe trabalhadora, principalmente seus setores mais precarizados, 

desempregados, terceirizados e autônomos, pois há um certo consenso em dizer que, a partir de 

então, há uma significativa retração dos impactos sociais e políticos da classe trabalhadora na 

disputa pela hegemonia (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011). O acesso desses setores a formas 

tradicionais de organização, como os sindicatos, muitas vezes é limitado e até inviabilizado por 

fenômenos como o aumento do desemprego e a descentralização da produção. 

Importante elemento que ofereceu ao capitalismo estabilidade foi, sem dúvida alguma, 

a derrocada da URSS e do chamado socialismo real entre o final da década de 1980 e início da 

década de 1990. Se já há algum tempo o regime existente no leste europeu já dava sinais da 

restauração do capitalismo que estava por vir, sua decadência moral e o próprio processo de 

restauração capitalista ganham fôlego, quando em 1956 Nikita Khruschev divulga os crimes de 

Josef Stálin37, seu antecessor na direção da URSS. O que se viu na URSS e em todo o mundo a 

                                                 
36  O modelo de produção toyotista é o que conforma aquilo que Harvey chama de acumulação flexível, que 

diz respeito a um novo regime de acumulação que se confronta diretamente com a rigidez do fordismo. Segundo 

Harvey (2005, p. 140) “ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 

produtos e padrões de consumo”, sendo caracterizada por novos setores de produção, novos serviços financeiros, 

novos mercados e grande inovação comercial, tecnológica e organizacional. 

37 Nikita Khruschev integrou a cúpula que governou a URSS desde a década de 1930, sendo bastante 

próximo de Stalin. Quando Stalin morre em 1953 é Khruschev quem assume o cargo de secretário-geral do PCUS, 

posição mais importante que alguém poderia ocupar no regime soviético. Em 1956, em um discurso no 20º 

Congresso do PCUS, Khruschev revela os crimes cometidos por Stalin, principalmente aqueles relacionados aos 

processos de Moscou, na década de 1930, quando Stalin expurgou todos aqueles que, de alguma forma, 

discordavam de seus métodos e confrontavam-no politicamente. Milhares foram expulsos da URSS, fuzilados e 

enviados para campos de trabalho forçado na Sibéria. Alguns setores, dentre os quais se destacam os trotskistas 

foram perseguidos e quase aniquilados moralmente e fisicamente, o próprio Leon Trotsky foi exilado, perseguido 

e assassinado em 1940, no México, por um agente de Stálin. Khruschev também falou sobre a atuação e as decisões 

tomadas por Stalin durante a 2ª Guerra Mundial, desconstruindo a imagem de herói que a propaganda oficial 

divulgava desde o fim da guerra, e fez duras críticas ao culto da personalidade em que o cercava. 
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partir de então foi um expressivo enfraquecimento dos Partidos Comunistas de todo o mundo 

que se intensificou até 1991com a total restauração do capitalismo no leste europeu. 

Ao tornar público todo o privilégio da casta burocrática soviética e todo o autoritarismo 

em que consistiram o regime estalinista, a então direção à frente da URSS fez com que as 

massas do mundo inteiro relacionassem as barbaridades ocorridas naquele regime com a própria 

noção de socialismo, uma vez que se tratava do socialismo real e que Stálin era considerado o 

sucessor direto de Lenin. A derrubada do Muro de Berlim em 1989 e o fim da URSS em 1991 

tiveram importantes impactos na consciência da classe trabalhadora, levando-a a um retrocesso 

que até os dias atuais dificulta o avanço em direção à consciência revolucionária. 

Com o processo de derrocada do chamado socialismo real e a chegada do Wind of 

change38 abre-se uma nova etapa na luta de classes na história do capitalismo, o que produziu 

enormes consequências na esquerda mundial e no movimento socialista ao redor do mundo. 

Teve início uma ampla ofensiva ideológica que propagava a superioridade do capitalismo e a 

impossibilidade de construção de um outro modo de produção, no qual não existisse nenhuma 

forma de exploração e dominação. Surgem novas formas de organização que atualizam projetos 

e formas de luta anteriores, como a conciliação de classes e o neoreformismo, que se observados 

de forma imediata apresentam aspectos progressistas em contraposição à ofensiva capitalista 

que assume a forma neoliberal, mas, se observados sob a ótica da totalidade convertem-se em 

movimentos contrarrevolucionários e reacionários, uma vez que não possuem mais como 

horizonte uma revolução social capaz de abarcar as múltiplas dimensões que conformam a vida 

em sociedade e a transformação da realidade. Trata-se de um papel parecido com o que cumpriu 

a social-democracia europeia no século XIX. Conforme nos ensina Lenin: 

Os partidários de reformas e melhoramentos ver-se-ão sempre enganados pelos 

defensores do velho, enquanto não compreenderem que toda a instituição velha, por 

mais bárbara e apodrecida que pareça, se mantém pela força de umas ou de outras 

classes dominantes. E para vencer a resistência dessas classes só há um meio: 

encontrar na própria sociedade que nos rodeia, educar e organizar para a luta, os 

elementos que possam – e, pela sua situação social, devam – formar a força capaz de 

varrer o velho e criar o novo (LENIN, 1913, s/p). 

 

                                                 
38  Referência à canção Wind  of change, conhecida mundialmente pela interpretação da banda de rock alemã 

Scorpions e escrita por seu vocalista Klaus Meine. Diz a letra da canção: “The World is closing in/ Did you ever 

think/ That we could be so close, like brothers/ The future's in the air/ I can feel it everywhere/ Blowing with the 

wind of change”. E mais a frente: “Walking down the street/ Distant memories/ Are buried in the past, forever”, 

fazendo referência ao socialismo real que alcançava seu fim para tornar-se passado, transmitindo uma mensagem 

de alivio e de esperança no futuro pela vitória do capitalismo.  
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Argumentos que desde há muito tempo estiveram presentes no embate teórico ganharam 

vigor a partir do desmonte da URSS e também da reestruturação produtiva e do advento do 

neoliberalismo, frutos do constante processo de avanço das forças produtivas e que aparecem 

como saídas encontradas pelo capital para sua crise na segunda metade do século XX. Ganham 

força teorias que afirmam o fim da história, a superioridade do capitalismo, o socialismo como 

utopia inalcançável, assim como defesas do advento de uma sociedade pós-industrial, do fim 

do trabalho e da própria luta de classes. 

Podemos dizer que, apesar dos nichos de resistência que permaneceram crédulos na 

possibilidade e na atualidade do socialismo e da teoria marxista, o capitalismo foi o grande 

triunfante nesse processo. Na inexistência de um opositor do porte da antiga URSS, como foi 

durante a Guerra Fria, a dominação burguesa se estendeu por todo o globo. Tal dominação, além 

dos níveis da produção do mais-valor e do Estado, se deu simultaneamente pela cultura, pelas 

formas de estar no e de sentir o mundo e pelas modalidades de participação política (FONTES, 

2010, p. 218). 

 Tornou-se necessária a construção de uma nova subjetividade, um novo tipo de homem 

e de um novo homem coletivo que correspondesse ao estágio de desenvolvimento capitalista e 

aos novos requerimentos da reprodução das relações sociais vigentes, marcadas pelo 

desemprego estrutural e pela precarização das relações de emprego. O capital busca sempre 

novas formas de consenso para assegurar sua dominação, o que leva também à adoção de novos 

métodos de resistência e luta no âmbito político por parte da classe trabalhadora. 

Particularmente neste âmbito é possível perceber que, neste século XXI, o discurso político de 

resistência busca atingir, prioritariamente, o neoliberalismo e só secundariamente o capitalismo 

(NEVES E SANT’ANNA, 2005). 

A nova pactuação capital versus trabalho que surge nesse contexto apresenta em seu 

discurso o objetivo de humanizar as relações sociais de exploração, expropriação e dominação, 

reduzindo tensões políticas e sociais e buscando oferecer melhores condições de existência para 

os mais pobres e oprimidos, dentro dos limites impostos pelo capitalismo, uma vez que sua 

destruição não estava mais na ordem do dia. As lutas iniciadas na década de 1960 foram não só 

contidas, mas também redirecionadas, através do consenso e/ou da coerção “para vertedouros 

onde ‘excessos’ democratizantes populares pudessem desaguar” (FONTES, 2010, p. 179) 

próprias do capital. Novas formas organizativas, pedagógicas, educativas para os representantes 

do capital 
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O aprofundamento da sociabilidade ancorada nessas indicações serve para estimular 

e orientar a natureza e a intervenção política de novos agrupamentos sociais que, 

mesmo organizados sob o lema da “emancipação” ou “liberdade”, não agem no centro 

da vida social, isto é, no cerne das contradições do capitalismo, e passam a conviver 

sob a tolerância do sistema e até mesmo em harmonia com ele. Orientados para lutar 

a partir de um nível mais primitivo de consciência política coletiva, esses movimentos, 

em geral, acabam desempenhando um importante papel na reafirmação da ideologia 

burguesa (LIMA; MARTINS, 2005, p. 63). 

 

Assim, as três últimas décadas do século XX foram palco de inúmeras mudanças nos 

quadros político, social, cultural e ideológico do mundo capitalista, atingindo diretamente as 

relações entre capital e trabalho. Desde alterações técnicas até metamorfoses nas dimensões 

objetivas e subjetivas dos trabalhadores, que alteram sua forma de sociabilidade, suas formas 

de representação, de organização e de luta. 

Revolucionários do mundo inteiro se deparam, a partir de então, com uma enorme 

dificuldade em construir Partidos e outras formas de organização com programas 

revolucionários. Um dos reflexos do atraso na consciência provocado pelo processo descrito 

acima é o rechaço às organizações tradicionais da classe trabalhadora, uma vez que são 

rapidamente associadas a formas de organização burocratizadas, hierárquicas e autoritárias. 

Diante das transformações do capitalismo nas três últimas décadas do século XX e do 

atraso na consciência provocado, principalmente, pelos processos do Leste Europeu, 

exacerbaram-se as contradições de todas as esferas da vida social e abriu-se uma larga avenida 

para a passagem do pensamento pós-moderno. A razão dialética é, então, desqualificada como 

instrumento capaz de analisar a realidade social em detrimento do pensamento pós-moderno, 

ou seja, “um conjunto de fatores nos campos objetivo e subjetivo redefine a correlação de forças 

entre as classes sociais e, consequentemente, os projetos sociopolíticos mais amplos” 

(SIMIONATTO, 2009, p. 09). 

O pós-modernismo se consolidou em oposição ao “jugo de ferro da esquerda” refletindo 

o “descrédito do socialismo como última narrativa grandiosa” ao mesmo tempo em que 

suprimiu a possibilidade de construção de sociabilidades alternativas e superiores, como se não 

pudesse haver mais nada diferente do capitalismo. Verifica-se uma espécie de pessimismo 

político no qual não se aspira nenhum tipo de oposição unificada de contestação ao capitalismo 

com vistas a emancipação da humanidade (ANDERSON, 1999, p. 53; WOOD, 1995). 

No que diz respeito à organização social e de setores da própria classe trabalhadora o 

que se vê é uma ênfase dada às expressões ideoculturais em que se firmam a autonomia, as 
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identidades locais e “o retorno da valorização de entidades como família e comunidade, 

permeadas por uma ideia abstrata de solidariedade” (idem, p. 11). A perspectiva política da pós-

modernidade é constituída por interesses grupais específicos e localistas. E é nesse contexto 

que ocorre, nas formas de luta e organização social, a substituição da centralidade na classe 

para a centralidade nas identidades39. 

Assim, “As lutas das minorias, do acesso à terra, moradia, saúde, educação, emprego, 

hipertrofiam-se em um turbilhão de demandas segmentadas, facilmente despolitizadas e 

burocratizadas pelo próprio Estado” (idem, p. 13), tornando-se fragmentadas, englobando 

questões parciais e localistas sem que haja a necessária e que precisa, necessariamente 

associação com questões comuns e universais, como a luta de classes. “O problema não reside 

na existência de políticas pontuais, mas em seu encapsulamento na defesa singular de cada caso 

específico, e, portanto, na imposição do abandono de um referencial comum, efetivamente 

universal” (FONTES, 2010, p. 182). Além disso, a fragmentação das lutas acaba 

desconsiderando a unificação exercida pelo próprio capital e que é produtora de desigualdades, 

hierarquias, opressões e violência. 

Ainda é possível verificar a tática da concepção de nação que tenta unificar as classes 

em luta de um determinado país em torno de pautas gerais visando a conformação da elite das 

sociedades desenvolvidas, ignorando o papel do imperialismo no capitalismo mundial e a lei 

do desenvolvimento desigual e combinado. As ações desenvolvidas para desenvolver uma 

nação seriam transclassistas, beneficiando a todos os cidadãos sem distinção. 

Para se manter como classe dominante, a burguesia precisa estar atenta e responder, de 

forma dinâmica às mudanças societárias constantemente em movimento, utilizando para isto os 

mais diversos recursos, desde a violência e a repressão até a cooptação e a apropriação de 

estratégias criadas e utilizadas pela classe subalterna explorada. 

O que se vê atualmente na economia solidária é uma estratégia já bastante explorada 

pelas classes dominantes, desde o século XIX, que é de se apropriar e assim anular o potencial 

                                                 
39 

Isto não quer dizer que a questão das identidades não deva ser debatida pela esquerda e pelo marxismo, o 

problema aparece quando a questão identitária assume a centralidade e substituiu a perspectiva classista no embate 

político. Tratar da questão das identidades é uma necessidade e a esquerda marxista deve elaborar e oferecer 

respostas às necessidades dos diferentes setores oprimidos que conformam a classe trabalhadora, porém sem 

abdicar da centralidade na questão de classe. Abster-se dessa temática fundamental seria um grande erro que 

poderia levar ao fracasso o horizonte de construção de uma outra sociedade liberta de qualquer tipo de exploração, 

dominação e opressão. 
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de palavras de ordem e bandeiras progressistas da classe trabalhadora, tornando-as vazias e 

obscurecendo a essência do conflito existente entre as classes (DANTAS, 2014). 

Atualmente um grande número de movimentos sociais e da esquerda brasileira possui 

relação com projetos de economia solidária, buscando alternativas aos efeitos bárbaros do 

capital. Estes setores podem ser envolvidos pelo fetiche que encobre seu significado no atual 

estágio da sociedade capitalista, estágio este em que o capital e a financeirização adentram e 

controlam todos os aspectos da vida em sociedade. 

Segundo Wellen (2014, p. 271): 

Não obstante, o problema é que experiências fundadas nesse tipo de pensamento, 

ainda que inicialmente possam ser portadoras de elementos contestadores à ordem 

estabelecida, com o passar dos anos de avalanche capitalista, puderam ser, 

contraditoriamente, funcionalizados operacionalmente pelo vórtice do capital. Assim, 

se sobre os atores sociais que pautavam essas primeiras experiências recaia-se a pecha 

de subjetivismo ou de reformismo, nos fenômenos mais recentes, trata-se de 

funcionalidade mais direta e subordinada ao capitalismo. Poderíamos chamar a 

atenção para a relação desses elementos com a decadência ideológica, em que a 

exaltação de qualidades puramente subjetivas, que passariam ao largo da dinâmica 

objetiva da história, por mais radicais ou profundas que pareçam ser, podem se 

transformar, gradativamente, numa posição conservadora ou até mesmo reacionária. 

 

Assim, um projeto originado da organização da classe trabalhadora desempregada, 

precarizada e pauperizada tem sido apropriado pelo capitalismo, em sua forma política 

neoliberal, para aprofundar a exploração “estabelecendo um discurso legitimador que, 

incorporando demandas das classes populares, planeja a condução de ações estratégicas 

focalizadas e restritivas” (MELO, 2005, p. 72). 

Ao se colocar como uma forma de organização e resistência particular, diga-se em 

pequenas esferas sociais - ou como diria o próprio Paul Singer, como “nichos de resistência” - 

pode ser assemelhada à perspectiva pós-moderna, que não alcança as raízes da exploração e 

opressão capitalista implicando em uma oposição fragmentada e localizada ao capital que, neste 

caso, busca resistir principalmente ao desemprego, muitas vezes sem compreender as leis 

intrínsecas ao capitalismo das quais o desemprego é produto. Insere-se, assim, no mesmo 

ceticismo epistemológico e derrotismo político que alcança os pós-modernos. Segundo Wood 

(1995), se é verdade que a pós-modernidade nos diz coisas importantes sobre o capitalismo 

contemporâneo, mesmo que de forma um tanto quanto distorcida, cabe seguir daí e oferecer 

explicações históricas que visem superar as condições do mundo atual, sendo necessário para 
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isto certo grau de otimismo político que busque, além da resistência ao que está colocado, a 

construção de uma nova sociabilidade.  

Esse processo se aprofunda, uma vez que a economia solidária ganha força e 

visibilidade a partir dos movimentos antiglobalização40, acompanhando a tendência de 

formação de movimentos e organizações políticos de esquerda que não situam mais a saída 

emancipatória na conquista do poder do Estado, mas que acabam sendo envolvidos por teses 

como a superioridade do capitalismo ou teorias como a do fim da história, influenciados pela 

experiência de existência e derrocada do chamado socialismo real. 

Se a particularidade brasileira sempre funcionou com base na conciliação pelo alto, 

excluindo diversos segmentos das classes subalternas dos processos decisórios e impondo 

importantes limites ao processo de emancipação política, a conjuntura atual tem aprofundado o 

quadro de imediaticidade da política e de restrição à emancipação. Neste sentido, torna-se ainda 

mais fundamental questionar as tendências de organização política conforme expostas acima, 

buscando superá-las pela organização de um movimento que tenha como horizonte a realização 

de uma revolução contra a ordem, uma vez que, no momento atual, uma revolução dentro da 

ordem mostra-se incapaz de responder às necessidades que estão colocadas pela sociedade 

brasileira. 

Fica claro que esta imediaticidade não é uma característica particular da economia 

solidária, mas sim parte de uma condição aberta pela crise estrutural do capital que, como já foi 

colocado anteriormente, impõe limites ainda maiores ao processo de emancipação, não só 

humana, mas também política. 

Por isso, não se pretende aqui realizar uma crítica moral de um projeto que surge no seio 

da classe trabalhadora, principalmente entre as fileiras do chamado exército industrial de 

reserva em luta contra o desemprego, que leve em consideração apenas os aspectos negativos 

que hoje se colocam na economia solidária. Trata-se de elucidar como este projeto vem sendo 

cooptado pelas classes dominantes e contribuindo para o apassivamento da classe trabalhadora 

e de suas organizações, garantindo a legitimidade e a aceitação necessárias ao projeto 

hegemônico, através de um processo ideológico. Neste processo é necessário avaliar se existem 

                                                 
40  Ressalte-se o papel que cumpriram, principalmente, as três primeiras edições do Fórum Social Mundial 

(FSM) para a construção e visibilidade da economia solidária. 
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possibilidades de alcançar um avanço na consciência dos trabalhadores ali inseridos, a depender 

da direção que assume o movimento e da disputa entre setores revolucionários, reformistas ou 

até mesmo interessados na manutenção da ordem vigente. 

Quando se trata da economia solidária é importante ainda destacar as diferentes formas 

de luta da classe trabalhadora, dentre as quais se destacam a luta econômica e a luta política. 

Segundo Lukács, a separação entre luta política e luta econômica representa a maior cisão na 

consciência de classe. O que se percebe atualmente, é que a economia solidária tem se voltado 

a responder aos interesses econômicos mais imediatos do trabalhadores, sendo importante 

questionar também o papel que cumpre com relação aos interesses econômicos hegemônicos, 

ou seja, da burguesia.  

Porém, conforme nos lembra Lenin (1984), é necessário que se estabeleça uma estreita 

ligação entre a luta econômica e a luta política para gerar um movimento amplo e de grande 

importância. A luta econômica cumpre o papel de despertar e agitar os setores mais atrasados, 

generalizando o movimento de mobilização e possibilitando que se eleve a um nível superior, 

mas ainda está no grau de consciência reivindicatória. Porém, sem a articulação com a luta 

política torna-se inviável um movimento grande que realize seus, igualmente, grandes 

objetivos. 

Falar de luta política versus luta econômica nos remete também a diferenciar as 

necessidades imediatas da classe trabalhadora (como subsistência em tempo de desemprego e 

pobreza) e as necessidades histórias da classe, dentre as quais a emancipação é fundamental. 

As necessidades imediatas podem ser supridas na forma de uma política social, de maneira 

individual e podem servir para levar à desorganização e amortecer as lutas da classe, não 

atendendo a necessidade histórica de emancipação de classe, como o que pode ser visto durante 

os treze anos de governo de conciliação de classes do PT. 

O que se verifica é que a economia solidária tem sido utilizada pelos trabalhadores no 

intuito de garantir algumas de suas necessidades mais imediatas, o que é bastante legítimo, mas 

não deve ser descolada de uma atuação estratégica com horizonte de superação do capital e de 

emancipação humana. 

Diante da forma de desenvolvimento social que se dá sob o capitalismo ocorre que 

sujeitos que não se ajustam às suas regras e imposições se indispõem e se rebelam de maneira 

espontânea e emocional contra a ordem, porém, sem um direção consciente, essa rebeldia acaba 
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adotando uma forma confusa e generalizada de anticapitalismo. Porém, tal espontaneidade 

possibilita o acúmulo de experiências que, a depender da direção que assumem podem tomar 

rumo progressista e de ruptura com a ordem ou, ao contrário, tornar-se reacionário. 

A organização espontânea em torno das iniciativas da economia solidária pode propiciar 

importante experiência prática e educativa para a organização política autônoma dos 

trabalhadores, oferecendo ainda preceitos éticos fundamentais para qualquer organização 

coletiva, o desenvolvimento de uma consciência e uma práxis revolucionária. Porém, essa 

experiência só se torna possível se colocadas explicitamente os limites que tal projeto possui 

no interior da sociedade vigente e compreender que apenas a organização econômica para 

produzir não é suficiente para emancipar a humanidade ou sequer os trabalhadores da economia 

solidária. 

Segundo Dardengo (2013) a via cooperativa era um caminho para o socialismo 

defendido no interior da Associação Internacional dos Trabalhadores, por conta de fatores como 

a autogestão e da possibilidade dos trabalhadores se organizarem sem a personificação de um 

patrão. Para Marx (2012) as cooperativas deveriam ser valorizadas por serem criações 

independentes dos trabalhadores, não sendo protegidas por governos ou pela burguesia, e por 

demonstrarem que “os próprios trabalhadores podiam assumir o controle da produção, e isto 

não com base nas formas de produção em pequena escala, mas nos padrões mais avançados de 

escala e técnica” (GERMER, 2007, p. 65). Porém, Marx também aponta o quadro maior em 

que as cooperativas estavam inseridas em que permanece a subjugação dos trabalhadores aos 

capitalistas enquanto classe social, permanecendo prisioneiros do capital como elementos de 

uma totalidade mais ampla.  

Na forma como tem sido vivenciada atualmente a economia solidária pode ser inserida 

no bojo da chamada nova pedagogia da hegemonia. Segundo Neves e Sant’anna (2005, p. 35) 

A nova pedagogia da hegemonia atua no sentido de restringir o nível de consciência 

política coletiva dos organismos da classe trabalhadora que ainda atuam no nível 

ético-político para o nível econômico-corporativo. Mais precisamente, a nova 

pedagogia da hegemonia estimula a pequena política em detrimento da grande 

política, propiciando, contraditoriamente, à classe trabalhadora a realização da grande 

política da conservação. 

 

Ao falar das formas de protesto contra a manipulação imposta pelo sistema, Coutinho 

traz-nos um alerta de que “em vez de um caminho autenticamente revolucionário, vemos 

renascer uma forma primitiva de anticapitalismo romântico, facilmente isolável – e até mesmo 
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comercializável – pela ideologia neocapitalista” (COUTINHO, 2010, p. 72) reproduzindo a 

contradição que caracteriza o pensamento da decadência. Tal alerta pode ser também colocado 

para as formas que as lutas dos trabalhadores tem assumido, principalmente a partir da década 

de 1990, e de forma mais específica, também para a economia solidária. 

Participam da economia solidária setores bastante heterogêneos, com as reivindicações 

mais diversas, desde pautas classistas, identitárias, de gênero, culturais, ambientais, até a 

simples procura por alternativas de fonte de renda em que não se supera a primeira forma de 

consciência (NUNES, 2016). Dessa maneira, a economia solidária reflete a heterogeneidade 

do movimento de resistência que marca o fim do século XX e este início de século XXI. 

Durante pesquisa de campo, Nunes (2016) que desenvolveu um estudo sobre o nível de 

consciência de trabalhadores inseridos em diferentes experiências autogestionárias, percebeu 

que as organizações deste tipo que mais se identificam com bandeiras progressistas e de 

esquerda e que têm práticas mais contestatórias ao Estado e ao capitalismo não se agradam em 

serem identificados como empreendimentos de economia solidária, por identifica-los enquanto 

organizações típicas do chamado Terceiro Setor e funcionais à reprodução do capital. 

Sem a eliminação do mercado e, consequentemente, das relações sociais fundadas na 

forma mercadoria não é possível alcançar a emancipação, pelo contrário, o estranhamento e a 

alienação se mantêm e se intensificam. É necessária a superação da ordem burguesa e a 

realização das tarefas não realizadas por nossa revolução burguesa. A verdadeira emancipação 

humana é aquela em que o homem é restituído ao mundo humano e às relações humanas como 

sujeito ativo. 

 

3.5 O retrocesso na consciência e nas formas de organização da classe trabalhadora em 

tempos de crise estrutural do capital 

Conforme já foi dito anteriormente, todas as mudanças operadas pelo capital nos 

quadros político, social, cultural e ideológico atingem diretamente o mundo do trabalho, ou 

seja, o mundo das relações entre capital e trabalho. Desde mudanças técnicas até mudanças nas 

dimensões objetivas e subjetivas dos trabalhadores, que alteram sua forma de sociabilidade, 

suas formas de representação, de organização e de luta. O capital tem operado com base em 

uma reforma intelectual e moral de forma a tentar obter o consentimento dos trabalhadores 

através de uma ofensiva passivizadora de suas formas de organização 
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As mudanças ocorridas no sociometabolismo do capital nos últimos 40 anos não 

atingem apenas o mundo da produção, mas também tem importantes intercorrências no plano 

subjetivo, no modo de ser e de viver e na consciência dos trabalhadores e em suas formas de 

organização e representação. Nasce, assim, um novo homem, condizente com as necessidades 

da acumulação de capital. 

Elementos como a dissolução dos coletivos de trabalho que carregavam consigo a 

história da luta de classes, as derrotas políticas da classe trabalhadora – dentre as quais o maior 

exemplo é o fim da URSS -, as derrotas eleitorais e no plano institucional que possibilitaram a 

implantação do neoliberalismo e, por fim, a conciliação de classes, resultaram em intensos 

processos sociais e de dessubjetivação de classe. 

O abandono da perspectiva revolucionária vista no âmbito da totalidade em favor da 

defesa de uma sociedade supostamente mais livre e democrática, entendida de forma genérica 

e abstrata, e o retrocesso na consciência que a ela corresponde trouxe inúmeras consequências 

para a organização política dos trabalhadores. As modificações no mundo do trabalho nas 

últimas duas ou três décadas produziram uma classe trabalhadora cada vez mais dividida, 

pulverizada e fragmentada que coloca a classe numa posição de resistência e que dificulta a 

formação de uma consciência de classe unificada e que avance em sua luta contra o capital.  O 

que se vê são consciências, lutas e reivindicações também fragmentadas. Como a classe tem 

sido acuada e numa situação de perda de direitos e de precarização, suas lutas acabam por se 

concentrar nas necessidades mais imediatas e setorializadas – como a economia solidária - ao 

que Gramsci chamaria de fase econômico-corporativa da consciência política. 

Teses como a do fim da história, do advento de uma sociedade pós-industrial, do fim do 

proletariado e da centralidade do trabalho ganham importância em detrimento da defesa e da 

atuação em prol da superação revolucionária com vistas a superar o capitalismo e a alcançar o 

socialismo. Mas todas estas teorias encontram lastro em acontecimentos localizados nas quatro 

últimas décadas. 

A crise dos anos de 1970 exigiu do capital respostas capazes de recuperar as taxas de 

lucro, sendo uma dessas principais respostas o processo de reestruturação produtiva, mediante 

aplicação do modelo de produção toyotista, que alterou profundamente a forma de produção 

das mercadorias, através do aumento do nível tecnológico que possibilitou encurtar o tempo de 

rotação do capital, diminuir o tempo socialmente necessária para produção de mercadorias e 

tornar o processo produtivo mais independente do trabalhador. Além desses resultados 
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alcançados pelo capital, a reestruturação produtiva levou ao aumento do desemprego em escala 

mundial e em escalas nunca vistas anteriormente. 

Segundo Alves (2008) a produção organizada sob o toyotismo articula de uma nova 

forma a coerção e o consenso. Se no fordismo/taylorismo a base da coerção estava na destruição 

do sindicalismo de base territorial, no toyotismo reside no medo e um exemplo é o medo do 

desemprego que leva o trabalhador a consentir com o aumento da exploração e com os 

retrocessos operados. Enquanto no fordismo as operações realizadas pelos trabalhadores 

estavam reduzidas ao aspecto físico-maquinal, no toyotismo elas alcançam também a 

subjetividade dos sujeitos. Enquanto o fordismo se desenvolveu numa etapa de ascensão do 

capital, o toyotismo alcança o mundo capitalista em um período de crise estrutural. 

Junto com o desemprego, processa-se uma crise dos organismos de organização e 

representação historicamente relacionados ao contexto laboral, como é o caso dos sindicatos. 

Em parte, esta crise está relacionada ao próprio papel que cumpriram os sindicatos na época 

fordista que, apesar das diferenças existentes nos diferentes países, muitas vezes acabaram 

assumindo caráter “cooperativo” e burocratizado, abrindo mãe de lutas societárias mais amplas 

e radicalizadas para atuar na pequena política em troca de direitos sociais e trabalhistas e algum 

poder relativo nos próprios locais de trabalho.  

Outro elemento que aprofunda a crise dos sindicatos é o fosso existente entre os 

trabalhadores estáveis e os precarizados, uma vez que o sindicalismo esteve historicamente 

voltado aos trabalhadores estáveis da época do fordismo e ainda não encontrou uma forma de 

incorporar os trabalhadores precarizados e fora do mercado formal. Além disso existe 

dificuldade em incorporar os trabalhadores do setor de serviços e os setores mais jovens da 

classe que já entraram no mercado de trabalho em plena crise dos sindicatos e não possuem 

vivência na luta sindical e política. 

A crise que atinge os sindicatos se manifesta desde logo no enorme fosso existente 

entre os trabalhadores “estáveis”, que permanecem no mercado de trabalho formal, e 

aqueles que se tornaram precarizados, terceirizados, subcontratados, part-time, que 

compreendem um segmento em expansão no interior do mundo do trabalho, em escala 

mundial. Este fosso social reduz fortemente a ação e força dos sindicatos, 

historicamente mais vinculados aos trabalhadores da era do fordismo e que se tem 

mostrado, até o presente, demasiadamente tímidos na incorporação dos trabalhadores 

parciais, temporários, precários, terceirizados, sem os quais os sindicatos estão 

fadados à redução e ao enfraquecimento (ANTUNES, 2005, p. 82). 
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Diante desta crise que atinge os sindicatos, no interior destes acabam fortalecidas as 

tendências corporativas que buscam preservar os interesses dos trabalhadores estáveis, diminui 

o número de greves e sua capacidade de engendrar derrotas ao processo de acumulação de 

capitais. As subdivisões no âmbito da classe trabalhadora, o individualismo, o corporativismo, 

“Tudo isso dificulta ainda mais as possibilidades do desenvolvimento e consolidação de uma 

consciência de classe, aumentando consequentemente o riscos de expansão de movimentos 

xenofóbicos, corporativistas, racistas, paternalistas, no interior do próprio mundo do trabalho” 

(ANTUNES, 2011, p. 68) 

Está posto para a classe trabalhadora e para seus intelectuais o desafio de (re)criar laços 

entre aqueles que ainda detêm a centralidade do processo de produção, ou seja, é preciso 

resgatar o caráter de classe entre os diversos segmentos e frações da classe trabalhadora 

(ANTUNES, 2005). É preciso construir sindicatos menos categoriais e mais classistas, capazes 

de superar a chamada consciência sindical ou reivindicatória para alcançar a consciência 

revolucionária, única capaz de aglutinar os diferentes setores da classe trabalhadora, uma vez 

que sob o neoliberalismo as noções de coletividade e de classe perdem espaço para o 

individualismo. 

Porém, no quadro que presenciamos atualmente,  

Os sindicatos operaram um intenso caminho de institucionalização e de crescente 

distanciamento dos movimentos autônomos de classe. Distanciam-se da ação, 

desenvolvida pelo sindicalismo classista e pelos movimentos sociais anticapitalistas, 

que visavam o controle social da produção, ação esta tão intensa em décadas 

anteriores, e subordinam-se à participação dentro da ordem. Tramam seus 

movimentos dentro dos valores fornecidos pela sociabilidade do mercado e do capital. 

O mundo do trabalho não encontra, em suas tendências dominantes, especialmente 

nos seus órgãos de representação sindicais, disposição de luta com traços 

anticapitalistas. As diversas formas de resistência de classe encontram barreiras na 

ausência de direções dotadas de uma consciência para além do capital (ANTUNES, 

2011, p.41). 

 

 

As mudanças na materialidade capitalista são acompanhadas por mudanças no plano 

subjetivo e estas são essenciais para garantir a perpetuação da sociabilidade fundada sobre o 

capital. A precarização do trabalho não se dá apenas enquanto força de trabalho, mas também 

enquanto ser humano genérico, ou seja, também se dá enquanto precarização do homem que 

trabalha. As mudanças no mundo do trabalho também têm rebatimentos nas relações 

estabelecidas entre os homens (subjetividade) e entre o homem e si mesmo (intersubjetividade). 

Isso porque a subjetividade é necessariamente intersubjetiva, uma vez que o homem é ser social, 
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não é possível conceber o homem fora das relações sociais nas quais está inserido (ALVES, 

2010). 

Giovanni Alves (2017, p. 89) fala de uma “nova precariedade salarial” que  

produziu impactos radicais no metabolismo social do trabalho no século XXI. Não se 

trata apenas de um novo modo de regulação do trabalho capitalista adequado ao 

capitalismo flexível, mas uma situação-limite na forma de exploração da força de 

trabalho nas condições históricas da Quarta Revolução Industrial, caracterizada pelas 

inovações informacionais, que se desdobraram no século XXI. 

 

Desta forma, a morfologia social do trabalho no século XXI possui como principais 

características: intensificação do tempo de trabalho e aumento do estresse laboral, precarização 

salarial, precarização das condições de existência do trabalho vivo, vida reduzida, precarização 

do homem-que-trabalha. “Portanto, podemos caracterizar a nova morfologia social do trabalho 

por dinâmicas psicossociais que implicam a dessubjetivação de classe, ‘captura’ da 

subjetividade do trabalhador assalariado e redução do trabalho vivo à força de trabalho como 

mercadoria” (ALVES, 2010, p. 10).  A captura, no entendimento de Alves (2008) é a produção 

de consentimento ou a unidade orgânica entre pensamento e ação que não se desenvolve sem 

resistências. 

Fortalecem-se aspectos como o individualismo e o sucesso pessoal em detrimento das 

práticas coletivistas e da solidariedade presente nos sindicatos e partidos do trabalho, “ocorre a 

degradação da política, no sentido clássico e a corrosão dos espaços públicos enquanto campo 

de formação de consciência de classe contingente e necessária, e portanto do em si e para si da 

classe social como sujeito histórico” (ALVES, 2010, p. 11). Ocorre o esvaziamento do discurso 

de conflito e luta de classes e os trabalhadores tornam-se colaboradores, sendo chamados – e 

atendendo a este chamado – a alcançarem metas que supostamente beneficiariam tanto as 

empresas quanto os próprios trabalhadores 

Se, mesmo que de forma subsumida às necessidades e ao controle do capital, o 

desenvolvimento das forças produtivas possibilitou em algum grau a ampliação das capacidades 

humanas, o capital tem a tendência de limitar e manipular o desenvolvimento de tais 

capacidades. Conforme já vimos no primeiro item deste capítulo, vivemos em uma época 

marcada pela exacerbação do estranhamento, na qual os homens trazem na mente e no corpo a 

marca do fetichismo da mercadoria, e não de superação deste fenômeno que é intrínseco ao 

modo de produção capitalista e que tem dominado todos as esferas da vida em sociedade. O 
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que Alves (2017) chama de espírito do toyotismo alimentou-se da cultura neoliberal e da 

ideologia do pós-modernismo e procede com a captura da subjetividade humana. 

Assim também o tempo de vida tem se convertido em extensão do tempo de trabalho, 

se reduzido a tempo de trabalho estranhado. Os valores do mercado alcançam todas as esferas 

da vida do homem e da sociedade na qual está inserido. Há uma captura geral da disposição 

intelectual e afetiva dos trabalhadores que alcança todos os âmbitos da vida, até o espaço 

doméstico é “invadido” pela lógica empresarial e torna-se empreendimento capitalistas, por isso 

Alves (2008, p. 110) afirma que “Mais do que nunca a ideia de que hegemonia nasce da fábrica 

adquire maior concreção histórica”. 

Se o exposto acima é o cenário geral que nos é apresentado neste início de século XXI 

e que afeta a classe trabalhadora de todo o mundo capitalista, no Brasil, os treze anos de 

governos do PT contribuíram muito para o cenário que vemos hoje, de uma classe trabalhadora 

acuada, lutando para defender o que ainda resta dos direitos sociais e trabalhistas duramente 

conquistados e agora rapidamente eliminados para reconquistar o grau de investimento nos 

mercados internacionais. 

Os oito primeiros anos de governo PT, na figura do presidente Lula representaram um 

momento singular na conjuntura política, social e econômica no Brasil. Devido a sua trajetória 

política no movimento operário, Lula soube aliar como ninguém os interesses imediatos de 

frações da classe trabalhadora aos interesses de frações da burguesia nacional (principalmente 

aquelas ligadas ao agronegócio, às grandes empreiteiras e ao mercado financeiro) e da burguesia 

internacional. 

Além disso cumpriu um grande papel no processo de apassivamento e no retrocesso na 

consciência da classe trabalhadora brasileira ao integrar grandes lideranças do movimento 

operário à burocracia estatal, preenchendo cargos importantes com figuras expressivas do 

movimento sindical brasileiro, principalmente da CUT. O discurso colaboracionista de que tudo 

poderia ser resolvido com diálogo, sem violência ou enfrentamento direto com burguesia, que 

com o crescimento da economia todos sairiam ganhando e que qualquer movimento contrário 

seria um entrave ao desenvolvimento econômico e o governo dos trabalhadores, ganhou muitos 

adeptos. 

Durante os governos do PT era raro ver algum tipo de manifestação de inconformismo, 

resistência ou enfrentamento por parte dos setores que formavam a base social do governo. 
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Assim, o próprio PT conduziu algumas contrarreformas e abriu caminho para que muitas outras 

pudessem ser realizadas após o fim de seu ciclo à frente do Estado brasileiro. Apesar de possuir 

ritmo e profundidade distintos, pois as contrarreformas atualmente em andamento são de caráter 

extremamente regressivo, elas são também uma continuidade das realizadas na última década. 

O apassivamento foi tanto que quando tornou-se preciso mobilizar as bases para 

defender a maior ameaça até então enfrentada pelo governo, sendo esta proveniente do que até 

pouco tempo atrás perfilava como aliados, não foi possível organizá-las e assegurar sua 

manutenção. Pode-se dizer que “O fato de a atual crise ocorrer no momento em que a classe 

trabalhadora brasileira sofre com uma inflexão conservadora que a desarmou de sua 

independência de classe, jogando-a no papel não de coadjuvante, mas de figurante no cenário 

da trama política, não é uma boa notícia” (IASI, 2017, p. 71). 

Ainda mais grave, portanto, é o cenário colocado no atual governo que, tendo como 

origem um golpe parlamentar, tem aprofundado e dado ritmo às contrarreformas que atacam 

duramente a legislação social e trabalhista e tornam as relações de trabalho ainda mais 

precarizadas. Trata-se de um governo contrarrevolucionário com objetivo claro de dar cabo das 

vitórias conquistadas pela classe desde o início do século passado. 

O maior exemplo deste retrocesso é, sem dúvida alguma, a (contra)Reforma Trabalhista, 

que modificou diversos artigos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), a maior referência 

para a classe trabalhadora sobre seus direitos no âmbito da legislação trabalhistas. Sob o 

argumento da necessidade de modernização desta legislação, que já alcançava setenta anos de 

promulgação, foram legitimadas e legalizadas relações de trabalho ainda mais precarizadas e 

flexibilizadas, como a terceirização e o trabalho intermitente. 

Também neste país, as transformações no mundo do trabalho e na forma de ser da classe 

trabalhadora, levaram a profundas transformações nos organismos de organização e 

representação desta classe. Quanto aos organismos sindicais é possível observar uma tendência 

de diminuição das taxas de sindicalização no mundo a partir da década de 1980 e no Brasil nas 

décadas seguintes. É visível também um processo de fragmentação e imediatismo nas lutas dos 

trabalhadores e movimentos populares, que encontram dificuldades em aproximar-se de lutas e 

disputas políticas mais gerais e radicalizadas. Isso não quer dizer que a dimensão particular e 

os fenômenos, processos e lutas imediatos devam ser abandonados, uma vez que “é nesse 

terreno que se dão as condições que podem levar ao processo de constituição da classe como 



152 
 

sujeito daquela necessária ação histórica universal” (idem, 2017, p. 36), mas sim que existe a 

necessidade de estarem conectados a lutas mais amplas. 

Com os ataques à proteção social, consequentemente, os trabalhadores são 

politicamente  enfraquecidos e enfrentam dificuldades ainda maiores para participar de espaços 

políticos essenciais, como os sindicatos e os partidos políticos. Temos assistido ao processo de 

exploração da classe trabalhadora em todas as suas dimensões, naquilo que Ricardo Antunes 

denominaria de reestruturação produtiva permanente, parte de um processo de contrarrevolução 

de amplitude global, por ser fruto da crise estrutural do capital, mas que reflete as 

particularidades brasileiras e o lugar que ocupa no cenário internacional. 

No Brasil, o fosso existente entre trabalhadores estáveis e aqueles precarizados e 

informais também apresenta-se de forma bastante dramática e como um obstáculo a ser 

superado, uma vez impede que estes setores reconheçam-se enquanto elementos de uma mesma 

classe. Isto porque, apesar de ocuparam a mesma posição no circuito de valorização do capital 

e de serem explorados pela classe dominante, é inegável que possuem diferentes condições de 

vida em sua existência imediata, o que muitas vezes também leva a existência de interesses 

imediatos diferentes e até mesmo antagônicos. 

O que há de comum entre trabalhadores estáveis e precarizados é que ambos situam-se 

no movimento geral de captura da subjetividade, conforme já foi descrito, estando cada vez 

mais subsumidos ao capital É fato que não apenas aqueles que estão formalmente inseridos no 

círculo produtivo e de valorização do capital,  mas também aqueles que estão precarizados ou 

desempregados tendam a consentir com o que está posto, primeiramente porque não existe uma 

dualidade estrutural ou superestrutural que capaz de separar a subjetividade destes diferentes 

setores da classe trabalhadora, segundo por ser um fator determinante para a possível inserção 

dos trabalhadores precarizados no mercado de trabalho formal. 

Acontece que, independente do título que o trabalhador possui e dos supostos privilégios 

que recebe de acordo com a posição de ocupa na divisão social do trabalho, todo trabalhador 

“é, a rigor, trabalhador assalariado, na medida em que está subsumido ao capital, não no sentido 

formal ou real, mas, sim, ideal” (ALVES, 2010, p. 20) e estas divisões que, digamos, pertencem 

ao campo ideológico, são extremamente úteis ao capital na medida em que infere na 

coletivização das lutas, no reconhecimento do trabalhador individual enquanto sujeito que 

conforma uma classe e no desenvolvimento da consciência a ela correspondente. 
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É neste contexto de crise dos organismos de representação e de dessubjetivação de 

classe que a economia solidária ressurge e ganha importância e visibilidade no Brasil. Diante 

disto, devemos questionar de que forma os trabalhadores inseridos em atividades da economia 

solidária e seu próprio movimento social – que compõem o setor periférico e precarizado da 

classe trabalhadora - relacionam-se politicamente com as demais frações da classe trabalhadora 

e seus organismos de representação e organização, como partidos e sindicatos que, por sua vez, 

tendem a aglutinar majoritariamente os trabalhadores inseridos no mercado formal, e em que 

medida seus interesses imediatos e gerais podem coincidir e integrar as mesmas pautas 

reivindicatórias e de enfrentamento ao capital. 

Segundo Wellen (2012, p. 92): 

as subjetividades dos integrantes dessas organizações não se situam numa abstração 

social, ou que se estabelecem sobre um vácuo de determinações, mas estão sempre 

interligadas com a realidade vigente, ainda que essa relação não apareça de forma 

clara e consciente para essas pessoas. Todos esses sujeitos recebem, em menor ou 

maior medida, a incidência dessas múltiplas determinações sociais e, por isso, mesmo 

os valores subjetivos hipoteticamente tidos como independentes e não afetados pela 

lógica do capital, são condicionados pela realidade concreta e pela ideologia vigente 

(...). É falsa a hipótese de uma dualidade estrutural separando o espaço interno das 

organizações de “economia solidária” da totalidade social em que estas se encontram 

inseridas. Dentro do sistema capitalista, ainda que tal fato não esteja presente no 

discurso de seus integrantes, não existe fortaleza capaz de expulsar a influência da 

lógica do capital do comportamento das pessoas. 

 

 

Conforme já foi abordado anteriormente neste trabalho, algumas iniciativas ligadas à 

economia solidária estabelecem relações com alguns movimentos sociais e centrais sindicais, 

destacando-se a CUT. Porém, esta relação estabelecida é ainda muito incipiente e não tem 

demonstrado ser capaz de levar ao aumento da participação dos trabalhadores nos sindicatos 

nem à superação dos interesses corporativos existentes no âmbito de organizações políticas e 

classistas mais amplas, principalmente no interior dos sindicatos que, por sua vez, também não 

têm avançado na representação dos trabalhadores da economia solidária na luta por direitos. 

A forma como a emancipação tem sido defendida pelos teóricos da economia solidária 

pode mistificar ou minimizar a necessidade dos trabalhadores da economia solidária 

organizarem-se para além deste projeto ou ainda diferenciá-los dos demais trabalhadores, na 

medida em que, supostamente, os trabalhadores da economia solidária estariam distantes dos 

valores do mercado e da exploração imposta pelo trabalho assalariado, aprofundando o processo 

de apassivamento. Segundo Neves (2010, p. 122): 
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De fato, na medida em que o trabalhador acreditar que exerce uma atividade sem 

comando externo, exclusivamente para atender às suas necessidades, pode-se 

construir uma nova mistificação que obscurece a relação entre o trabalhador e o 

produto do trabalho. A partir daquela tese, pode-se pulverizar os sujeitos e levar a que 

estes não reconheçam mais as características que os identificam como trabalhadores 

ou, ainda, pode-se levá-los a se identificarem com o capital, já que seriam 

supostamente seus próprios patrões - aqui se alterariam relações centrais, como a 

identidade com o trabalho, que sempre foi importante para construir e consolidar a 

solidariedade de classe. 

 

Tais dificuldades apontadas não inferem que seja impossível a formação de uma 

consciência de classe para si que unifique as frações da classe trabalhadora, as próprias 

condições materiais que hoje dificultam esta formação podem se transformar no elemento capaz 

de estimulá-la. Por mais paradoxal que isto possa parecer é nos momentos de crise que abre-se 

um distanciamento entre a estrutura e as superestruturas que erguem-se sobre ela, colocando-se 

a possibilidade de construção e desenvolvimento de uma nova consciência capaz de superar os 

interesses corporativos e mais imediatos. 

Se o indivíduo é expressão da singularidade e o gênero humano é uma dimensão de 

universalidade, a classe é a mediação que particulariza os seres sociais que vivenciam 

as condições de similitude em sua existência concreta, no mundo da produção e 

reprodução social. A consciência de uma classe é, pois, a articulação complexa, 

comportando identidades e heterogeneidades, entre singularidades que vivem uma 

situação particular. Essa consciência do ser que trabalha é, portanto, uma 

processualidade, algo em movimento, em seu ir-sendo. Neste longo, complexo, 

tortuoso percurso, com idas e vindas, encontra-se ora mais próximo da imediatidade, 

do seu ser-em-si-mesmo, da consciência contingente, ora mais próximo da 

consciência auto-emancipadora, do seu ser-para-si-mesmo que vive como gênero, que 

busca a omnilateralidade, momento por certo mais difícil, mais complexo, da 

universalidade autoconstituinte (ANTUNES, 2011, p. 138) 

 

 

Portanto, em termos de organização, apesar dos trabalhadores da economia solidária 

reconhecerem-se enquanto tal, existe a possibilidade de que não se reconheçam enquanto pares 

dos trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal, considerados privilegiados ou 

subsumidos ao capital pela relação estabelecida com seus patrões. Permanecendo este ponto de 

vista, permanecem também a reificação da vida social e deslegitimação das conquistas e lutas 

sociais que afetam diretamente a forma de vida da classe trabalhadora como um todo. 

Para avançar na organização e na consciência de classe rumo à emancipação e superação 

do capital é necessária a unificação da classe em torno de um projeto comum de superação desta 

sociabilidade e de construção de uma nova que seja ausente de todo tipo de exploração do 

homem pelo homem e de opressão e na qual o Homem possa reconhecer-se em toda sua 
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generidade, o que, sob nosso ponto de vista, só pode se dar através da mediação do partido de 

classe e não através de projetos como a economia solidária. 

Vivenciamos atualmente as consequências da crise estrutural do capital. Crise esta que 

tem rebatimentos em todas esferas da vida humana em sociedade e que, apesar de demonstrar 

as limitações do processo de acumulação de capital, não dá sinais de esgotamento da 

sociabilidade que ergue-se sobre o mesmo. E isto ocorre porque as soluções encontradas para a 

superação da crise têm aberto um amplo caminho para avançar sobre as conquistas dos 

trabalhadores e aprofundar a barbárie da qual o sistema do capital se alimenta. Temos então a 

importante tarefa de apresentar soluções alternativas às que nos tem sido apresentadas, partindo 

da clareza de que apenas uma revolução social, e não uma alternativa superficial, reformista ou 

conciliatória, pode superar o atual quadro de degradação dos recursos naturais, da política e do 

Homem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho, ora apresentado no formato de dissertação de mestrado, teve como 

objetivo analisar o projeto da economia solidária, na forma de política pública para 

compreender seus impactos sobre o processo de consciência, as formas de organização política 

da classe trabalhadora e no que diz respeito à proteção social a esta classe, com ênfase nos 

governos do PT. Utilizando-se do método histórico dialético, buscou compreender o objeto de 

pesquisa a partir de uma perspectiva crítica e para além de sua aparência fenomênica. 

Partimos da hipótese de que a organização dos trabalhadores em economia solidária é 

parte da tendência de redirecionamento da saída emancipatória via tomada do poder do Estado, 

conforme defendida pelo marxismo, para uma saída fundamentalmente econômica via mercado 

que garanta a reprodução ampliada do capital, através de diferentes modalidades de 

expropriação, integrando parte da superpopulação relativa às esferas da produção e do consumo, 

sem atingir o processo de financeirização e a hegemonia dos grandes conglomerados e 

corporações capitalistas. 

Ao longo da pesquisa foi possível constatar que a formação social brasileira possui 

inúmeras particularidades que são devidas ao seu caráter de país subdesenvolvido e dependente 

perante as potências do capitalismo internacional, o que é próprio do desenvolvimento desigual 

e combinado e que torna possível a coexistência e a articulação de diferentes estágios de 

desenvolvimento do capitalismo em sua dinâmica, além de ser elemento fundamental para 

manter a posição dominante das potências imperialistas dos países centrais.  

Aspectos como a articulação entre o arcaico e o moderno, a ausência de uma burguesia 

revolucionária capaz de romper com o passado autocrático, a formação de um Estado 

controlado pelas minorias autocráticas e burguesas e que impuseram limites à nossa 

emancipação, colocam hoje a necessidade de uma revolução contra a ordem, capaz de cumprir 

as tarefas não realizadas na formação do capitalismo nacional ao mesmo tempo em que realiza 

as tarefas postas pelo atual estágio de desenvolvimento do capitalismo às classes subalternas. 

Isto significa conquistar a emancipação política e a emancipação humana a um só golpe, o que 

só é possível de ser alcançado mediante uma revolução social ampla. 

Nesta mesma direção, a formação do nosso mercado de trabalho ocorreu de forma tardia, 

incorporando os imigrantes europeus em detrimento dos negros libertos e de grande parcela dos 

brasileiros pobres, o que fez com que muitos fossem permanentemente empurrados para o 
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mercado de trabalho informal e/ou para ocupações precárias e desprotegidas, cenário este que 

não foi superado em quase 130 anos de República, mas, pelo contrário, tende a exacerbar-se em 

tempos de crise estrutural, que possui como uma de suas principais características o aumento 

do desemprego e da precarização dos postos de trabalho. Ou seja, em tempos de crise estrutural, 

o capitalismo periférico e dependente se depara com os limites de seu potencial civilizatório, 

descortinando a barbárie sobre a qual está fundado, e cria o espaço favorável para o surgimento 

de iniciativas que tecem críticas – ainda que superficiais - ao sistema vigente e que buscam 

minimizar os efeitos perversos da crise, como é o caso da economia solidária.  

Desta forma, compreendemos que a economia solidária no Brasil, assim como 

desemprego e a precarização das condições de trabalho, é fruto de elementos estruturais e 

conjunturais. Isso quer dizer que tem relação com a própria dinâmica da sociedade capitalista e 

da particularidade da formação social brasileira, bem como das consequências da crise 

estrutural do capital. 

Para Paul Singer, principal expoente e defensor da economia solidária no Brasil, que 

esteve à frente da Senaes por treze anos (2003-2015), este projeto pode ser entendido como 

produto da luta dos trabalhadores pela preservação de postos de trabalho mediante a 

substituição de empresas capitalistas em crise por cooperativas formadas pelos próprios 

trabalhadores ameaçados pelo desemprego. Nessa mesma análise, o ambiente das organizações 

da economia solidária seriam espaços de resistência contra o capital e de preparação na luta 

dos trabalhadores em direção à superação do modo de produção capitalista, em que os sujeitos 

trabalhadores já seriam donos dos meios de produção e de sua força de trabalho e, portanto, 

emancipados ou caminhando em direção à emancipação. 

Aspecto muito relevante apresentado em nosso estudo foi a grande distinção entre a 

teoria marxista e o referencial dos teóricos da economia solidária, principalmente Paul Singer, 

sobre o meio pelo qual se alcançará o socialismo e sobre o próprio caráter deste modelo 

societário. Acreditamos que estes teóricos foram profundamente influenciados pelos processos 

do Leste Europeu em fins do século passado que culminaram no fim da URSS e do chamado 

socialismo real. Estes teóricos, por sua vez, cumprindo a tarefa de intelectuais que lhes foi 

relegada41, influenciaram o movimento social de economia solidária, de forma que o mesmo 

possui como horizonte apenas mudanças superficiais no âmbito do próprio capitalismo, até 

                                                 
41  Em termos gramscianos. 
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então incapazes de impor limites ao processo de acumulação e de desmantelar a estrutura sobre 

a qual ergue-se a sociabilidade do capital. 

O Estado, que no decorrer do desenvolvimento da sociabilidade capitalista precisou 

tantas vezes se reconfigurar para atender às necessidades do capital, assumiu a forma neoliberal 

após a crise dos anos 1970. Apesar de no discurso formal o neoliberalismo defender a não-

intervenção do Estado na economia e a redução dos gastos nas áreas sociais, na prática este 

mesmo Estado intervém como garantidor da rentabilidade e da sobrevida das grandes empresas 

e conglomerados, enquanto as políticas sociais são duramente atacadas e responsabilizadas 

pelas crises que recaem sobre o sistema em tempos de financeirização. Desta forma, as políticas 

sociais ficam condicionadas à política econômica dos sucessivos governos sob o neoliberais. 

Temos assistido nos últimos anos a sucessivas contrarreformas nas áreas sociais, 

justificadas por discursos que escondem os interesses que lhe são associados, ou seja, a 

transferência de montantes do fundo público cada vez maiores para o capital privado, 

principalmente para o setor financeiro. Este aspecto tem levado também a uma reconfiguração 

das políticas sociais públicas, que tornam-se cada vez mais focalizadas nos setores mais 

pauperizados da classe trabalhadora, em detrimento de investimentos em políticas sociais 

universais, conforme recomendam os OI. Essas reformas atingem diretamente as formas de 

existência da classe trabalhadora e as políticas públicas voltadas ao trabalho, deixando 

desprotegido e ausente de qualquer garantia de proteção social um contingente cada vez mais 

amplo das classes subalternas. 

Parte deste contingente tem migrado para formas mais precárias de trabalho e foi neste 

cenário que a economia solidaria (re)surgiu como projeto de desenvolvimento e ganhou status 

de política pública federal no primeiro ano do governo Lula com a criação da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (Senaes) em 2003 e do Fórum Brasileiro de Economia 

Solidária (FBES).  

Por tratar-se de uma política pública de um tipo particular de governo, é importante 

ressaltar que os governos do PT, principalmente os oito anos de mandato de Lula, carregaram 

consigo a capacidade de aliar pautas referentes à lutas históricas dos movimentos sociais e dos 

trabalhadores a aderência inegável ao programa de ajustes recomendado pelos OI. Pode-se dizer 

que tal aspecto acentuou a passivização da classe trabalhadora nacional frente às políticas desse 

governo e ao movimento geral do capitalismo. Dessa forma, ao responder às reivindicações 

populares, promovendo reformas localizadas e favoráveis à classe trabalhadora, ao mesmo 
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tempo em que garantia os interesses da burguesia – principalmente a fração ligada ao capital 

financeiro -, foi capaz de promover um tipo de conciliação entre as classes, em que o próprio 

movimento dos trabalhadores assume uma política colaboracionista, de sustentação de um 

governo que pretende construir uma espécie de pacto social entre as classes. 

Os governos conciliatórios do PT não foram capazes de romper com a estrutura de 

dominação externa imperialista, pelo contrário, apesar de suas bases fincadas nos movimentos 

sindical e social, manteve-se articulado e dependente das potências dominantes internacionais. 

Ainda que setores populares e trabalhadoras tenham alcançado maior participação nas decisões 

estatais devido sua inserção na burocracia institucional, própria da política de conciliação de 

classe, essa participação e poder de decisão permaneceu ainda muito restrita e voltada para 

assuntos “menos importantes” e não relacionados à grande política. Além disso, neste período 

o Estado manteve seu papel fundamental de garantir a institucionalização da exploração da 

classe trabalhadora. Resumindo, não foi capaz de alterar a estrutura do capitalismo selvagem, 

conforme descrito por Fernandes (2006), nem com o desenvolvimento desigual interno e com 

a dominação imperialista externa, ou sequer de impor-lhes limites. 

O Estado brasileiro continua sendo instrumento da burguesia nos planos político, 

econômico e social, garantindo assim a estabilidade necessária para o processo de acumulação. 

A formação social brasileira, caracterizada pelo desenvolvimento desigual interno e pela 

dominação imperialista externa, é um dos elementos que faz com que mantenham-se 

consciências arcaicas, o que aliado aos eventos internacionais de fins do século XX e ao cenário 

nacional dos últimos vinte anos, tem gerado inúmeras dificuldades e obstáculos a serem 

superados pelos revolucionários de hoje. 

Assim, um projeto influenciado pelo socialismo utópico ganha novos contornos sob a 

crise estrutural do capital, prometendo uma saída para o desemprego e para os malefícios do 

capitalismo, desconsiderando o atual estágio de desenvolvimento em que se encontra o 

sociometabolismo do capital. Além de ser incentivada pelos efeitos dramáticos da crise 

estrutural do capital, a economia solidária insere-se também nas tendências atuais de 

ressignificação das lutas sociais, tendo seus ideais apropriados pela burguesia em prol da 

manutenção da hegemonia e estabilidade do capital. 

Apesar de tratar-se de uma estratégia política de luta e resistência criada pelos 

trabalhadores em oposição aos valores do capital, a economia solidária atua no âmbito da 

sociedade capitalista e, se descolada de lutas e formas de organização políticas mais amplas, 
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não possui perspectiva de superá-la nem de oferecer limites ao processo de acumulação dos 

grandes conglomerados, pois isto só se torna algo alcançável a partir de um projeto societário 

mais amplo, o que exige também lutas mais amplas. Ao invés de preparar a classe para a luta 

política e a conquista do poder, a concepção defendida pela economia solidária tem se eximido 

deste desafio, inclusive no que diz respeito ao avanço na consciência de classe. 

Mesmo contendo em si elementos progressistas e valores fundamentais para a transição 

a outro modo de produção, “as funções controladoras vitais do sociometabolismo não foram 

efetivamente ocupadas e exercidas de modo autônomo pelos produtores 

associados“ (NOVAES, 2011, p. 49), de forma que o próprio trabalho continua a reproduzir o 

poder do capital contra si mesmo, pois os trabalhadores da economia solidária não conseguem 

alcançar sua generidade  e o processo de trabalho global permanece alienado e sob o controle 

do capital. 

No âmbito da organização política da classe trabalhadora sinalizamos que a economia 

solidária emerge em um momento no qual os tradicionais instrumentos de luta e organização 

da classe trabalhadora, tais como os sindicatos e partidos classistas, entram em crise e vem 

gradualmente perdendo credibilidade junto da tentativa de substituição de organização por 

outras formas mais imediatas e com centralidade em aspectos como as identidades. Acontece 

que vivemos em uma época de retrocessos das condições materiais de existência e também do 

nível de consciência e organização de classe. Tais retrocessos estão dialeticamente conectados, 

de forma que o retrocesso na consciência é condição e resultado do retrocesso nas condições 

reais de existência dos trabalhadores e de elementos como o aumento do desemprego que, cada 

vez mais, afeta todas as esferas da vida do homem e do homem em sociedade, de forma não só 

subjetiva, como também intersubjetiva. 

Ressaltamos que, no caso da economia solidária, a institucionalização enquanto política 

pública pelo Estado não tem contribuído sequer para melhorar as condições de vida dos 

trabalhadores nela envolvidos, que têm sido expulsos do mercado de trabalho formal e do 

regime de proteção social que têm encolhido cada vez mais. A política pública de economia 

solidária não tem garantido os direitos sociais e trabalhistas mais básicos conquistados pela 

classe trabalhadora através de processos de luta, como, por exemplo, o direito à aposentadoria 

e benefícios em caso de doença ou invalidez. 

Por outro lado, também não tem auxiliado no avanço da classe na luta contra a 

exploração própria da sociedade capitalista. Apesar de importante para a vida cotidiana no 
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âmbito do capitalismo, a luta por reformas, conquista de direitos e melhorias nas condições de 

vida não deve ser a única forma de luta dos trabalhadores, devendo esta estar direcionada 

também à conquista do poder político em direção à revolução social, uma vez que mesmo 

mediante conquistas na melhoria das condições de vida e de trabalho, o processo de trabalho 

total mantém-se alienado. 

Ao tratar do nosso objeto de pesquisa, ou seja, do potencial emancipatório da economia 

solidária podemos dizer que este projeto, na forma de política pública, não tem contribuído 

para o processo de emancipação política já tão atravancado pelas particularidades de nossa 

formação social, uma vez que não tem avançado em direção às possibilidades civilizatórias 

compreendidas no âmbito da própria sociedade que se funda sobre o capital e menos ainda em 

direção à sua superação pela emancipação humana. 

Portanto, se partimos da compreensão de que a economia solidária ganha importância 

em um momento no qual a atuação da classe trabalhadora restringe-se à posição de resistência 

perante os ataques do capital, entendemos que esta resistência, de forma imediata, deve travar-

se no sentido de exigir que o Estado assegure aos trabalhadores condições dignas de trabalho e 

de existência, somando-se às lutas travadas por diversos sindicatos, partidos e organizações 

políticas que mantém-se sob um referencial classista. Junto a isto, situam-se as lutas pela 

redução das jornadas, sem redução dos salários – o que não deve ser confundido com a defesa 

da flexibilização tão em voga atualmente -, e pela ampliação dos postos de trabalho respaldados 

pelos direitos sociais, assim como pelo avanço destes mesmos direitos, de forma oposta ao que 

vem ocorrendo hoje, quando os trabalhadores são unilateralmente responsabilizados por seus 

sucessos e fracassos e o Estado atua pela garantia da remuneração do capital. 

De forma ampla, a economia solidária, tal como está organizada atualmente, também 

não tem contribuído para uma revolução social que leve à emancipação humana, na medida em 

que se restringe à atuação no âmbito desta sociedade e que, em muitos casos, exime-se em 

pautar a necessidade de organizar a classe trabalhadora para uma luta mais ampla que vise a 

superação da sociedade capitalista e não apenas amenizar seus efeitos mais bárbaros.  

Portanto, para superar a alienação do trabalho e avançar em direção a construção de uma 

nova sociedade, superior a esta que está instituída sobre a lógica de exploração e opressão do 

capital, é necessário, primeiramente, reconhecer os limites da economia solidária para 

caminhar na direção de uma organização ampla, capaz de agregar as necessidades de toda a 

classe trabalhadora em torno de um projeto comum que faça avançar a consciência de classe 
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para a realização da revolução social e da conquista do poder do Estado, os meios que 

consideramos adequados para alcançar a emancipação. 

A difícil luta por direitos do trabalho, no atual estágio de desenvolvimento do capital, 

tem demonstrado que os limites da emancipação política tornam-se ainda maiores. Países 

dependentes como o Brasil, que sempre demonstraram seus limites na superação do antigo 

regime, de forma que a revolução dentro da ordem nunca teve espaço ou foi realizada por meio 

de conciliações realizadas pelo alto, já não podem mais omitir que apenas uma revolução contra 

a ordem e que alcance todas as esferas da vida será capaz de viabilizar a emancipação humana. 
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