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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe à caracterização de rupturas e continuidades com o capitalismo 

dependente brasileiro no âmbito da relação Educação-Trabalho, a partir de uma análise histórica 

das políticas públicas no Brasil entre 1900 e 2016. A hipótese aqui defendida é a de que a 

aplicação de princípios pedagógicos da autogestão na Economia Solidária condiciona sua 

autonomia em um movimento de continuidade para a ruptura com o capitalismo dependente. 

Aplicada a metodologia dialética às ocorrências históricas, constatou-se que as rupturas 

encontradas estavam relacionadas à continuidade do capitalismo dependente, no sentido de 

subordinar as diretrizes pedagógicas brasileiras ao mercado de trabalho globalizado. Estas 

rupturas para a continuidade possibilitaram, então, identificar uma possibilidade de 

continuidade para a ruptura, traduzidas, nesta monografia, na autonomia da Economia Solidária 

dinamizada pelos princípios pedagógicos da autogestão. Nesse sentido, foi realizada uma 

pesquisa teórica quanto à natureza do método empregado, na forma de abordagem qualitativa 

com objetos e fontes de pesquisa bibliográficos e objetivos exploratórios. O método científico 

de abordagem utilizado foi o hipotético-dedutivo com a técnica de pesquisa de reconstrução de 

processos sociais. A conclusão obtida aponta que os princípios pedagógicos da autogestão 

tendem a reestabelecer a relação ontológica entre Trabalho e Educação suficiente para a 

autonomia dos movimentos autogestionários da Economia Solidária. Ainda que apresente 

dificuldades importantes quanto a seus arranjos institucionais e participação no sistema 

produtivo nacional – não se elide seu potencial de ruptura, haja vista seu elevado grau de 

crescimento e poder de aglutinação social, bem como sua estabilidade enquanto arranjo 

produtivo.  

Palavras-chave: Capitalismo dependente; Economia Solidária; Políticas públicas; 

Neoliberalismo; Capital-Trabalho, Trabalho-Educação.  
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ABSTRACT 

 

This work seeks to characterize ruptures and continuities with brazilian dependent capitalism 

in the context of the Education-Work relation, based on a historical analysis of public policies 

in Brazil between 1900 and 2016. The hypothesis is that the application of self-management 

pedagogical principles in Solidarity Economy could conditions its autonomy in a movement of 

continuity towards a rupture with dependent capitalism. Applying the dialectical methodology 

to historical occurrences, the ruptures found were related to the continuity of dependent 

capitalism, in the sense of subordinating brazilian pedagogical guidelines to the globalized 

labour market. These ruptures for continuity made possible, then, to identify a possibility of 

continuity for the rupture, meaning, in this monograph, the autonomy of the Solidarity Economy 

dynamized by the self-management pedagogical principles. In this sense, the method nature is 

a theoretical research, in a qualitative approach, with bibliographic research objects and sources 

and exploratory objectives. The scientific method is the hypothetical-deductive approach using 

a research technique named reconstruction of social processes. The conclusion obtained points 

out that the self-management pedagogical principles tend to re-establish the ontological 

relationship between Work and Education that is sufficient for the self-managed movements 

autonomy in Solidarity Economy. Although it presents important difficulties regarding its 

institutional arrangements and productive system participation – its potential for rupture cannot 

be ruled out, given its high level of growth and social unifying power, as well as its stability as 

a productive arrangement. 

Keywords: Dependent capitalism; Solidarity Economy; Public policies; Neoliberalism; 

Labour-Capital, Labour-Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta monografia pretende tratar da dialética entre continuidades e rupturas em relação 

ao “desenvolvimento do subdesenvolvimento” (FRANK, 1966, p. 1) brasileiro. Seja no âmbito 

dos arranjos institucionais, enquanto rupturas para a continuidade que se verificaram ao 

longo da história das políticas públicas educacionais brasileiras no século XX, seja no campo 

dos movimentos de base, enquanto propostas de continuidade para ruptura com o 

capitalismo dependente, termo cunhado por Florestan Fernandes (1975).  

Antônio da Silveira Brasil Júnior (2017) expõe a construção do conceito desenvolvido 

por Fernandes (1975) como uma situação que funciona regulando a intensidade do crescimento 

econômico em países periféricos, de modo que suas ‘burguesias’ não deixariam que estas 

sociedades prosseguissem em direção à formação de uma sociedade de classes. Como 

consequência, faltaria a estes países, autonomia: sem acúmulo histórico suficiente, estas elites 

não foram capazes de provocar nenhum tipo de revolução – agrícola, urbano-industrial ou 

nacional – em seus próprios termos. 

Assim, expressando de forma extremamente resumida a perspectiva de Florestan 

Fernandes (1975), o capitalismo dependente trata-se de uma condição de subdesenvolvimento 

– onde faltam estrutura e dinâmica suficientes para a autonomia, com massiva transferência de 

recursos para o exterior – em que a ‘burguesia’ nacional mobiliza a capacidade de crescimento 

econômico interno e estruturas de poder eficientes para barganhar a posição do país na 

economia e política mundial – ao incorporá-lo no espaço econômico e sociocultural das nações 

hegemônicas – concentrando para esta classe social riqueza, prestígio e poder. 

Nessa ‘condição de subdesenvolvimento’, o Estado, enquanto aparato ideológico da 

‘classe burguesa’, cada vez mais pensa o ser humano, antes cidadão, como contribuinte, 

enquanto “consumidor conscientemente deliberante e eleitor” (MBEMBE, 2017, online). Nesse 

sentido, a dimensão ontológico-histórica proposta por Saviani (2007, p. 152) com relação a 

trabalho e educação enquanto “atividades especificamente humanas” é fundamental para que 

as pessoas não tenham que deixar de lado aquilo que elas acreditam para conservar a vida. 

Reconhecer a força da lenta apropriação dos corolários do capitalismo que também se dá por 

parte da fracionada classe proletária – justamente porque não se conciliam os interesses do 

Trabalho e do Capital – pode ser a oportunidade de ampliar a consciência da natureza 

ontológico-histórica da relação Trabalho-Educação.  
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No âmbito educacional, Shiroma, Moraes e Evangelista (2002, p. 8) apresentam o 

Estado brasileiro como aparelho disputado pela luta de classes quanto às escolhas institucionais 

que orientam o mundo do trabalho. Este, por sua vez, molda as diretrizes de educação, em uma 

disputa que define a continuidade ou não de um capitalismo dependente. No entanto, as 

políticas públicas emanadas do Estado anunciam-se nessa “correlação de forças negativas” 

(LEHER, 2010, p. 32) em relação à sociedade civil organizada em suas ações voltadas a 

promover rupturas com o subdesenvolvimento.  

É nesse sentido que o posicionamento de educadores e movimentos sociais pela 

educação necessita considerar que não se pode “delegar a educação do povo ao Estado, pois em 

virtude de seu caráter classista, é este quem precisa de uma muito rude educação pelo povo” 

(LEHER, 2010, p. 72) e, por isso, é preciso ter em mente que “as circunstâncias são 

transformadas precisamente pelos seres humanos e que o educador tem ele próprio de ser 

educado” (ibidem, p. 71).  

Nesse sentido, a Economia Solidária apresentou-se como um arranjo institucional 

constituído a partir de um conjunto específico de movimentos de base, em cujos ‘arranjos 

produtivos alternativos’ o ponto de vista ‘economicista’ se subordina a um projeto político e 

societário embasado pelo lastro ou presença de movimento sociais com um propósito político 

de atuação, enquanto ato pedagógico do trabalho associado, articulando os saberes 

fragmentados pela sociedade capitalista (NASCIMENTO; SANTOS, 2019). 

Esse processo se dá no cotidiano, no nível conjuntural, onde interagem – ou deveriam 

interagir – aqueles atores políticos que produzem conhecimento e aqueles que produzem a vida 

material, buscando evidenciar a indissociabilidade entre Educação e Trabalho, bem como 

encontrar alternativas de promover seu reencontro concreto. Em relação ao nível estrutural, a 

disputa por espaços e políticas se dá por diversas formas de manifestação: nas ruas, nas redes 

sociais, na sociedade civil organizada e nas instituições econômicas, políticas e culturais. 

Afinal, a revolução – social ou política – é fruto da consciência de classe, não o contrário.  

Se o Capital, representado pela ‘classe burguesa’, para apropriar-se com mais eficiência 

dos excedentes dos frutos do Trabalho, representado pela classe proletária, instrumentaliza o 

Estado para adequar as políticas públicas de educação aos seus interesses e valores, parece justo 

que trabalhadores possam se apropriar da Educação para decidirem, eles mesmos, o que deve 

ser feito com os excedentes que produzem. Paul Singer (2002b, p. 19), economista teórico da 

economia solidária, afirmava que esta “é um ato pedagógico em si mesmo, na medida em que 

propõe nova prática social e um entendimento novo desta prática”. De fato, ainda que apresente 
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dilemas importantes, mesmo com o desmonte dos arranjos institucionais que lhe davam suporte 

após o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, sua estabilidade como arranjo produtivo se 

mantém, bem como sua característica marcante de aglutinação dos movimentos sociais 

historicamente constituídos e em constituição (GAIGER; KUYVEM, 2019, 2020; GAIGER, 

2020).  

Assim como a inspiração para esta abordagem específica da educação, como “estreito 

vínculo ontológico-histórico” com o trabalho, advém do artigo de Saviani (2007, p. 152), 

‘Trabalho e Educação: fundamentos ontológicos e históricos’, a escolha das rupturas e 

continuidades como variáveis antecedentes deste estudo surgiu a partir da leitura do texto – 

‘25 anos de educação pública: notas para um balanço do período’ – que analisa as políticas 

públicas educacionais brasileiras sob a perspectiva do capitalismo dependente. Embora essas 

duas variáveis não tenham sido o eixo de análise principal de Roberto Leher (2020), sua leitura 

despertou a percepção desta correlação entre rupturas e continuidades versus capitalismo 

dependente. Durante a elaboração de uma resenha sobre o texto para a disciplina de OEB1, o 

que se apresentava como padrão histórico era que as demandas coletivas sobre as políticas 

públicas brasileiras foram sendo compostas de forma fragmentada a partir de conquistas 

unilaterais, de modo que, a cada ruptura, o que se obtinha era a continuidade do capitalismo 

dependente: pequenos contratos setoriais unilaterais em lugar de consensos públicos amplos. 

É o que se propõe terminologicamente nesta monografia como rupturas com a 

continuidade do capitalismo dependente, de forma que os sucessivos governos – 

instrumentalizados pelas classes representativas do interesse privado em cada período histórico 

– definiram as políticas educacionais a partir de ideologias políticas, ora apresentadas em tom 

tradicional-conservador, ora em tom liberal ‘progressista’. No entanto, sempre direcionados por 

uma ideologia econômica nacional-desenvolvimentista, “sem [criar] as condições estruturais e 

dinâmicas para sobrepujar nacionalmente, pelos esforços de sua burguesia [...] o 

subdesenvolvimento e suas consequências” (ibidem, p. 19), educando cidadãos adaptados às 

necessidades de um mercado de trabalho orientado por interesses privatistas (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2000). 

A pergunta de partida (problema) considerada para a construção desta monografia é: 

como caracterizar continuidades e rupturas com o capitalismo dependente brasileiro no 

âmbito da relação educação-trabalho?  

                                                           
1 Disciplina Organização da Educação no Brasil, no Instituto de Educação da Universidade Federal Fluminense.   
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A hipótese é a de que as principais mudanças nas políticas públicas da educação 

brasileira constituíram rupturas para a continuidade de um estado de dependência, das quais 

se destaca o conjunto das reformas neoliberais dos anos 90. Como consequência, a aplicação 

de princípios pedagógicos da autogestão na Economia Solidária poderia condicionar sua 

autonomia em um movimento de continuidade para a ruptura com o capitalismo dependente, 

já que imporia limites à exploração de classe, condicionante da separação entre Educação e 

Trabalho (SAVIANI, 2007), através de um insulamento em relação ao modo de produção 

capitalista. Este processo ocorreria na medida em que estes princípios pedagógicos 

constituíssem um continuum de formação que conjugasse Trabalho e Educação 

(NASCIMENTO, 2013) em uma perspectiva ontológica e integrada (SAVIANI, 2007), se 

contrapondo à educação instrumentalizada para o mercado de trabalho, material e moralmente 

degradado (FERNANDES, 1975).  

Desta maneira, seu objetivo geral é demonstrar quais são as contribuições e limites dos 

princípios pedagógicos da autogestão na autonomia da Economia Solidária em dinamizar uma 

continuidade para a ruptura com o capitalismo dependente. A variável dependente será então 

a continuidade para a ruptura com o capitalismo dependente, a variável independente, a 

autonomia da Economia Solidária e a variável interveniente, os princípios pedagógicos da 

autogestão.  

Os objetivos específicos são (1) caracterizar o capitalismo dependente na América 

Latina em suas relações com a Educação e o Trabalho no Brasil; (2) apresentar dialeticamente 

as rupturas e continuidades com o capitalismo dependente na história das políticas públicas 

brasileiras; (3) demonstrar se uma continuidade para a ruptura pode ser constituída a partir 

das características constitutivas e fundamentais da Economia Solidária (cooperação, 

solidariedade e autogestão comunitária); e (4) evidenciar os limites e possibilidades dos 

princípios pedagógicos da autogestão na dinamização desse processo.  

Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa teórica quanto à natureza do método 

empregado, na forma de abordagem qualitativa com objetos e fontes de pesquisa bibliográficos 

e objetivos exploratórios, utilizando os termos ‘economia solidária’, ‘capitalismo dependente’ 

e ‘pedagogia da autogestão’. O método científico de abordagem utilizado foi o hipotético-

dedutivo, ainda que o método dialético tenha sido empregado para o segundo objetivo 

específico (PANASIEWICZ; BAPTISTA, 2013). Quanto aos procedimentos, foram utilizados 

a pesquisa bibliográfica em todos os capítulos, acrescido da técnica de pesquisa de 

reconstrução de processos sociais que: 
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[...] operam nesse nível invisível da realidade social, na intersecção entre o 

conjuntural – no qual vivem os atores – e o estrutural. E supõem que o tempo 

é uma variável tão ou mais importante que o espaço na análise dos fenômenos 

sociais. A assunção básica é que a sequência na qual os fenômenos sociais 

acontecem tem impacto sobre os seus resultados e, por isso, reconstruí-la é 

crucial para a sua compreensão. (ALONSO, 2016, p. 17) 

O capítulo inicial apresenta a história, conceitos e métodos relacionados ao capitalismo 

dependente no contexto latino-americano, nacional e organizacional brasileiro, 

respectivamente. No segundo capítulo, aos principais eventos históricos relativos às políticas 

públicas para a educação (e para a economia solidária), foi aplicado o método dialético sobre 

as variáveis antecedentes – rupturas e continuidades – em relação ao capitalismo dependente. 

O terceiro e último capítulo reconstitui, a partir das características fundamentais da economia 

solidária, a história dos valores, interesses e ideologias em conflito que permitam analisar sua 

relação com o capitalismo dependente a partir dos princípios pedagógicos da autogestão.   

Nesse sentido, esta monografia justifica sua contribuição – social, bem como no campo 

das ciências humanas – ao analisar alternativas concretas de se estabelecer uma continuidade 

para a ruptura com o capitalismo dependente a partir de movimentos de base já existentes. 

Arranjos produtivos autogestionários assim constituídos seriam então capazes de aglutinar 

outros movimentos de base em sua região de alcance: seja pelo seu poder de influência em 

transformações econômicas e culturais na coletividade, seja pelo seu potencial de interferência 

na dinâmica sociopolítica de outros setores e instituições. Importa, portanto, conhecer as 

dinâmicas e características destes processos políticos e pedagógicos.  

Por fim, do ponto de vista pedagógico, justifica-se a pesquisa à medida que procura 

provocar o debate sobre as relações entre Educação, Trabalho e Capital a partir da ótica da 

autonomia – baseados na pedagogia institucional e na autogestão pedagógica de Michel Lobrot 

e Georges Lapassade (apud MARTINS, 2002) – no sentido inverso, entretanto: da comunidade 

para a escola. Mesmo que princípios pedagógicos autogestionários fossem aplicados a 

instituições escolares na atualidade, é preciso considerar “os limites da educação no contexto 

histórico” (ibidem, p. 229), que retiram da escola o privilégio exclusivo sobre a construção de 

conhecimentos e hábitos.  

Em um contexto no qual se verifica historicamente a incapacidade do Estado brasileiro 

de atender por completo demandas sociais de trabalho e educação de forma concatenada e 

contingenciada à realidade sociopolítica e econômica interna, entendemos que iniciativas que 

pensem a educação para o trabalho segundo as necessidades locais, permitem progressiva 

autonomia material enquanto condição indispensável para autonomia pedagógica. Nesse 
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processo reciprocamente determinado, a formação de arranjos produtivos e institucional mais 

amplos, permite a articulação com outros setores da sociedade e com o próprio Estado, na 

negociação de opções concretas nas quais seja cada vez mais possível a livre escolha de fato.   

A partir da construção de propostas e modelos autônomos, princípios pedagógicos da 

autogestão ensejam também articulações com a Educação de Jovens e Adultos e o método 

pedagógico da Educação Popular, bem como com a formação politécnica (SAVIANI, 2007, p. 

161) de uma perspectiva mais autonomista. Assim, a caracterização dos princípios da 

autogestão em empreendimentos inseridos na economia solidária justifica-se pelos referenciais 

pedagógicos que poderão proporcionar para dar suporte à continuidade dessas iniciativas, 

mantendo em perspectiva a criação de “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” (SINGER, 2002b, p. 116). 
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1. CAPITALISMO DEPENDENTE E A RELAÇÃO CAPITAL-EDUCAÇÃO 

 

 

1.1. História do capitalismo dependente na América Latina 

A teoria do capitalismo dependente de Florestan Fernandes (1975) foi desenvolvida a 

partir de diversos textos seus, não estando condensada em uma única obra (BRASIL JR, 2017). 

Sendo assim, para o escopo desta monografia, serão utilizados como referências o livro 

‘Capitalismo Dependente e as classes sociais na América Latina’ (FERNANDES, 1975), assim 

como a análise não-marxista2 de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto (1970) e a análise 

marxista de Andre Gunder Frank (1966).  

Em seu livro, Fernandes (1975) aborda três grandes eixos temáticos: (1) os padrões de 

dominação externa da América Latina, (2) suas classes sociais e (3) propostas de modernização 

autônoma e revolução social da perspectiva sociológica. Notadamente no que se refere à forma 

como a dominação se dá na América Latina, Fernandes (1975) caracteriza o capitalismo 

dependente pela inviabilidade de determinados países se inserirem autonomamente no cenário 

mundial a partir de sua própria integração nacional nos aspectos socioculturais, políticos e 

econômicos. Ao longo de sua história, desenvolveram-se condicionados pelas necessidades e 

diretrizes dos países cujo capitalismo era mais adiantado, em lugar de fazê-lo por suas próprias 

tensões e capacidades internas. Esse processo é lastreado internamente pela:  

[...] docilidade dos interesses privados latino-americanos em relação ao 

controle externo [enquanto] um componente de uma tradição colonial de 

subserviência, baseada em fins econômicos, mas também na cegueira 

nacional, até certo ponto estimulada e controlada a partir de fora. (ibidem, p. 

12) 

Como “produtos da expansão da civilização ocidental” (ibidem, p. 11), o capitalismo 

nos países latino-americanos, desde a conquista portuguesa e espanhola, foi incorporado de 

forma dependente ao ambiente econômico, sociocultural e político dos consecutivos países 

capitalistas hegemônicos. Internamente, os países dependentes se adequavam 

institucionalmente a estas perspectivas extranacionais às custas da exclusão constante das 

classes subalternas e do abandono consciente da democracia.  

A primeira fase deste processo ocorre entre os séculos XV e XVII, em que “uma 

combinação de estamentos e castas produziu uma autêntica sociedade colonial” (ibidem, p. 13), 

                                                           
2 Corrente interpretativa também denominada “vertente weberiana da dependência” (FERREIRA, 2016, p. 474) 
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numa estratificação flexível que possibilitava exploração ilimitada, constituindo o primeiro tipo 

de dominação externa. No Brasil, embora fragilizada desde o século XVII, essa modalidade 

durou até o século XIX, quando as mudanças trazidas pela vinda da família imperial portuguesa 

para o país terminaram por romper formalmente com esta etapa.  

Frank (1966, p. 03), tangencialmente, acrescenta que a expansão da economia mundial 

durante o período colonial foi convertendo sucessivamente cada região do país em economias 

de exportação incorporadas à dinâmica de desenvolvimento do capitalismo global, de modo 

que “as relações entre a metrópole [foram] penetrando e estruturando toda a vida econômica, 

social e política das colônias”. Sua condição de dependência se tornou evidente quando cada 

um de seus mercados ou produtividade se reduziu, até que “tanto o interesse nacional como o 

estrangeiro por elas desapareceu e caíram condenadas a desenvolver o subdesenvolvimento que 

vivem atualmente” (ibidem, p. 04).  

Na segunda fase de dominação, também chamada de neocolonialismo, o comércio 

internacional se torna mais interessante que a produção local das colônias, em cujos centros 

urbanos ocorrera o surgimento de mercados capitalistas modernos. No entanto, a diligência 

indispensável para modificar toda a infraestrutura econômica parecia tão complexa e custosa, 

que suas elites optaram por assumir um papel acessório e dependente, acolhendo como benéfica 

a continuidade das estruturas econômicas erigidas sob o sistema colonial (FERNANDES, 

1975).  

A Revolução Industrial na Europa conduz, então, à terceira fase de dominação externa, 

devido à reorganização da economia mundial, levando a uma incorporação direta e massiva de 

novos mecanismos e processos, não apenas econômicos, mas também socioculturais. Para 

Fernandes (1975, p.17), este é o marco que inaugura o capitalismo dependente como realidade 

histórica, haja vista esta dominação externa ter se tornado imperialista, de forma que “as 

economias dependentes foram transformadas em mercadoria, negociáveis à distância, sob 

condições seguras e ultralucrativas”.  

No Brasil, o desenvolvimento do parque industrial paulista, ilustrado por Frank (1966), 

corroborou sua tese de que uma relação metrópole-satélite – que se estrutura interna e/ou 

externamente – tende a se intensificar progressivamente em uma economia dependente: as 

diferenças socioeconômicas regionais internas se acentuaram ainda mais e o desenvolvimento 

autônomo se tornou “paulatinamente subordinado pelas metrópoles do mundo capitalista” 

(ibidem, p. 5). Assim, essas mudanças foram sendo parcialmente implementadas segundo os 
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interesses privados nacionais, privilegiando a transferência do excedente econômico para os 

países desenvolvidos, com grande concentração interna de renda, o que:  

[...] convertia todas as possíveis mudanças econômicas, sociais e culturais 

em puros negócios – as atividades dos Estados nacionais na construção de 

uma infraestrutura econômica, a especulação imobiliária em áreas rurais e 

urbanas, a diferenciação ou a expansão dos sistemas de comércio, de 

produção, de transporte, de trabalho, de saúde, de educação etc. 

(FERNANDES, 1975, p. 17, grifos nossos) 

Segundo essas premissas, é possível afirmar que o sistema educacional brasileiro se 

desenvolve já contaminado por interesses privados internacionais desde o seu início, haja vista 

não ter se constituído a partir das necessidades derivadas das demandas sociais internas, pois 

definido pelo Estado considerando metas e estratégias externamente condicionadas, sempre 

com o aval e influência da ‘burguesia’ 3 nacional.  

Esta classe representativa dos interesses privados nacionais – por enquanto denominada 

imprecisamente de classe burguesa – considerará sua percepção do mercado do trabalho como 

condicionante exclusivo da educação: não como prerrogativa ontológica de formação pela 

experiência para a produção da vida, mas como fator institucional estruturante da socialização 

moderna, visando à integração ao processo produtivo, segundo Saviani (2007).  

A seguir, tomando o capitalismo dependente como conjuntura com a qual se deram as 

continuidades ou rupturas nas políticas públicas de educação, resta evidenciar as principais 

relações de dependência no contexto brasileiro.  

 

1.2. A educação e o capitalismo dependente no Brasil  

Cardoso e Faletto (1970, p. 09) defendem uma análise na qual a explicação sociológica 

não substitua a econômica quando consideram que, desde a década de 50, alguns países da 

América Latina, entre eles o Brasil, já possuíam “condições de completar o processo de 

formação de seu setor industrial e de iniciar [...] transformações econômicas capazes de alcançar 

um desenvolvimento autossustentado”. Dado que o Brasil, mais especificamente, havia 

finalizado o ciclo de substituição de importações4 e estava na fase de implantação de produção 

                                                           
3 O termo “burguesia” ou “classe burguesa” é aqui utilizado de forma imprecisa para designar os grupos sociais 

que representam os interesses privados brasileiros, haja vista que em um capitalismo dependente não se aplicaria 

a nomenclatura própria de uma “sociedade de classes”, segundo a teoria marxista original (FERNANDES, 1975). 

Entretanto, o termo passa a ser válido quando utilizado no contexto histórico brasileiro posterior à década de 1930, 

sendo inclusive citado por Cardoso e Faletto (1970, p. 67) como “burguesia industrial e mercantil”, quando 

abordam os aspectos nacionais de sua fase de transição.   
4 Trata-se do aumento da produção interna associado à redução do volume de exportações.  
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de bens de capital5, uma das etapas clássicas de expansão do capitalismo, haveria a necessidade 

apenas de “economia política” – leia-se investimento em instituições e políticas públicas – para 

que o país entrasse em um período de dinamismo econômico autônomo. No entanto, este 

crescimento se deu até o início da década de 60 e depois a economia estagnou-se.  

Fernandes (1975) identifica, considerando esse novo contexto histórico, uma quarta 

fase de dominação, surgida na década de 1960, que ele denomina imperialismo total, 

caracterizando-se pela expansão das grandes empresas corporativas que se utilizaram de 

mecanismos financeiros para o “controle interno das economias dependentes pelos interesses 

externos” (ibidem, p. 18). Diferencia-se da etapa anterior por “organizar a dependência externa 

a partir de dentro e em todos os níveis da ordem social” (idem) – incluindo a educação – em um 

claro processo de enfraquecimento do Estado que favorecerá, anos mais tarde, a implantação 

de políticas neoliberais no país (RODRIGUES; JURGENFELD, 2017).  

A metodologia analítica para compreender como se dá o desenvolvimento dos países 

latino-americanos proposta por Cardoso e Faletto (1970) considera, então, a necessidade de 

uma abordagem baseada nas determinações recíprocas entre (1) condições concretas – 

econômicas e sociais – historicamente estruturadas interna e externamente e (2) o conjunto dos 

objetivos, interesses, valores e ideologias dos grupos, classes e movimentos sociais em conflito 

na sociedade. Isto equivale a afirmar que as interações das classes sociais, ao imprimirem 

significado histórico às estruturas de dominação social que desenvolvam “uma forma 

econômica compatível com seus interesses e objetivos” (ibidem, p. 23), acabam por explicitar 

os interesses e valores em conflito no processo em categorias que permitam a análise dos fatores 

socioeconômicos – internos e externos – que as constituíram.  

Logo, essas categorias internas e externas, identificadas a partir das relações de 

dominação, é que irão conformar o que os autores (idem) chamarão de relação de dependência. 

De tal forma que o subdesenvolvimento não se configuraria pela simples ascendência 

econômica externa sobre os países latino-americanos, mas por um complexo jogo de tensões – 

econômicas, sociais e políticas – que se estruturam historicamente (FRANK, 1966). Para 

Florestan Fernandes (1975), por outro lado, a relação de dependência econômica não é resultado 

“de diferenças de contexto sociocultural ou de tempo histórico”, mas sua causa.  

Em todas as interpretações, entretanto, fica evidente a interrelação entre as (1) 

“formações histórico-sociais típicas” (ibidem, p. 38) – reprodução de valores estamentais, 

                                                           
5 Indústria destinada à produção de itens (bens) intermediários à indústria de bens de consumo direto, como a 

indústria de maquinário ou a de tratamento de matéria-prima.   
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orientações da consciência de classe e a forma como estas se articulam – e (2) “o poder 

econômico [expresso] como dominação social, isto é, como política” (CARDOSO; FALETTO, 

1970, p. 23) – na perpetuação de relações políticas de subserviência das classes subalternizadas 

que transigem com as classes dominantes a preservação de estruturas de dominação social que 

terminam por conservar a hegemonia do sistema econômico.  

Nesse sentido, ao buscar “explicar os processos econômicos enquanto processos 

sociais”, Cardoso e Faletto (1970, p. 23) identificam nas relações políticas o ponto de partida 

para evidenciar as interseções que traduzem a dominação social em poder econômico, 

estruturado segundo os interesses de uma classe dominante. Os autores (idem) afirmam também 

que, análoga e inversamente, serão as formas como as relações econômicas externas estão 

postas que definirão os limites dessa ação política, de forma que, quando se trata de 

desenvolvimento dependente, quatro tipos de relações políticas se destacam: 

“[1] os condicionantes econômicos do mercado mundial, inclusive o 

equilíbrio internacional do poder; [2] a estrutura do sistema produtivo nacional 

e seu tipo de vinculação com o mercado externo; [3] a configuração 

histórica-estrutural de tais sociedades, com suas formas de distribuição e 

manutenção do poder, e sobretudo, [4] os movimentos político-sociais que 

pressionam para a mudança com suas respectivas orientações e objetivos.” 

(ibidem, p. 23-24, grifos nossos) 

Logo, pensando as políticas públicas de educação brasileiras “onde o poder econômico 

se expresse como dominação social” (ibidem, p. 23) a partir desses quatro tipos, é possível – 

ainda que, por ora, superficialmente – identificar seus desdobramentos no âmbito educacional 

como rupturas para a continuidade do capitalismo dependente. Tendo as políticas neoliberais 

dos anos 90 como principal episódio histórico que o aprofunda, fica mais evidente que os 

condicionantes econômicos do mercado mundial limitaram as ações políticas dos grupos de 

interesse, classes e movimentos sociais relacionados à educação, resultando em estruturas de 

dominação social que mantiveram a estrutura econômica vigente.  

Antes deste período, as rupturas se deram em conflito com o equilíbrio internacional 

do poder, ou seja, o nacional-desenvolvimentismo direcionou as políticas públicas de educação 

para o controle social e formação para o mercado de trabalho interno (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2000), apesar de já referenciada por condicionantes econômicos do comércio 

internacional. Entre as décadas de 60 e 90, ocorre uma transição, considerada o início da etapa 

do imperialismo total de Fernandes (1975), em que as grandes empresas corporativas passam a 

conduzir um processo de internacionalização da economia através de sua interferência direta 

dinâmica interna dos países latino-americanos; isso no que se refere ao primeiro tipo de relações 

políticas: os condicionantes econômicos do mercado mundial.  
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Quanto ao segundo, o tipo de vinculação do sistema produtivo nacional com o mercado 

externo condicionou, a partir dos anos 30, uma formação técnico-profissional, industrial, 

comercial e agrícola (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000), migrando lenta e 

paulatinamente para uma abordagem pedagógica cada vez mais voltada ao produtivismo e, 

posteriormente, ao neoprodutivismo (MARTINS, 2010), processo que se acelerou entre anos 

60 e 90, como se verá mais detalhadamente na seção seguinte.  

No que se refere as formas e distribuição do poder enquanto configuração histórico-

estrutural da sociedade brasileira, predominaram os regimes autoritários, com supressão dos 

direitos civis e/ou políticos em detrimento de direitos sociais, sobretudo relacionados ao mundo 

do trabalho (CARVALHO, 2002). No âmbito da educação, configurara-se uma lógica 

direcionada ao controle ideológico e à discriminação entre diferentes grupos de trabalhadores 

sob uma perspectiva econômica de desenvolvimentismo nacional (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2000).  

Nesse mesmo diapasão, houvera um rompimento com os grupos oligárquicos a partir da 

‘revolução de 1930’ inserindo novos grupos urbanos na cena política (profissionais liberais, 

funcionários públicos, empregados e setores operários), assim como os pecuaristas do Sul e os 

açucareiros do Nordeste, em detrimento dos cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais 

(posteriormente reincorporados pelo próprio Vargas). Consolidara-se, assim, uma “base 

econômica urbana suficiente para permitir o surgimento de uma burguesia industrial e 

mercantil, em função da qual se diferenciavam socialmente, por outro lado, os setores da nova 

classe média e os setores operário-populares” (CARDOSO; FALETTO, 1970, p. 67). 

Por fim, considerando os movimentos político-sociais por mudança, observou-se uma 

ação constante de mobilizações coletivas pela educação voltada ao questionamento da 

vinculação das políticas governamentais a interesses alheios à realidade social do país (idem). 

Destaca-se o período entre 1970 e 1980, quando se manifestara a pressão consistente de entes 

organizados da sociedade civil, pleiteando melhor distribuição de recursos e propondo 

pedagogias mais condizentes com as necessidades educacionais brasileiras, como a “Educação 

Popular” (MARTINS, 2010), que, como veremos, é um dos três fundamentos teórico-

metodológicos para a pedagogia do trabalho associado, na economia solidária.   

Cardoso e Faletto (1970, p. 29) destacam também que, no capitalismo dependente, são 

a estrutura econômica e a dinâmica sociopolítica interna do país – especialmente em “estados 

nacionais” emancipados de seus “enclaves coloniais”, como é o caso do Brasil – os fatores 

condicionantes do modo pelo qual as transformações no cenário mundial serão aplicadas 



25 
 

internamente, conquanto o cenário externo estabeleça nas limitações econômicas para essa 

aplicação, alternativas políticas em que elas poderão se dar. Em outras palavras, será em função 

dos “interesses nacionais” (ibidem, p. 30) que a dinâmica social e política e a estrutura 

econômica nacional serão reorientadas em sua condição de subordinação ao cenário externo. É 

dessa forma, inclusive, que a relação de dependência se estabelecerá como a “relação [política] 

entre as classes e grupos que implica uma situação de domínio [social] que mantém 

estruturalmente a vinculação econômica com o exterior” (ibidem, p. 31).  

Diferentemente dos países de subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, nos 

países de ‘desenvolvimento originário’, “a classe econômica ascendente possuía [...] eficiência 

e consenso” (idem), era o livre mercado que atuava solucionando os conflitos de interesse entre 

os grupos dominantes, sem que houvesse pressão significativa de outros grupos para participar 

do poder econômico e político. Além disso, seu processo de desenvolvimento ocorreu 

“simultaneamente com a expansão do mercado mundial” (ibidem, p. 32), fazendo com que se 

posicionassem na liderança da estrutura de dominação internacional que se constituía.  

Para Frank (1996), essa simultaneidade dos países desenvolvidos se dá, não com o 

mercado, mas com os países subdesenvolvidos, como principal argumento que elimina a ideia 

de países periféricos necessitarem repetir as mesmas fases evolutivas das nações dominantes 

para se tornarem desenvolvidos. Pelo contrário, seriam nos períodos de crise das metrópoles 

que os satélites têm “crescimento marcado de industrialização autônoma” (ibidem, p. 06), dado 

o menor poder de influência daquelas sobre estas (o que ocorre também em situações de 

isolamento geográfico). Segundo a hipótese deste autor (idem), a constituição dos processos de 

desenvolvimento de cada país é dada de forma relacional, portanto, ainda que seja importante 

considerar suas dinâmicas e estruturas sociopolíticas e econômicas em si mesmas, o cenário 

externo como um todo será sempre o fator que limita as possibilidades de seu crescimento ou, 

em outras palavras, lhe retira a autonomia.  

Portanto, as diferentes fases do capitalismo – comercial, industrial e financeiro –, assim 

como suas principais crises6, delimitaram os processos históricos dos países dependentes 

condicionando suas “instituições e relações econômicas, políticas, sociais e culturais” 

(FRANK, 1996, p. 02), quando foram alcançados pelos efeitos de cada uma destas etapas. Nesse 

sentido, também fez diferença quais países – Portugal, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos, 

no caso brasileiro – tinham maior poder de influência sobre essas nações dependentes, bem 

                                                           
6 “[...] a depressão europeia (especialmente a espanhola) do século XVII, as guerras napoleônicas, a Primeira 

Guerra Mundial, a depressão dos anos 30 e a Segunda Guerra Mundial” (FRANK, 1966, p. 06) 
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como quais foram suas relações sociopolíticas com os modos de produção – capitalismo e 

socialismo – existentes no século XX. Logo, para Frank (1966, p. 04) estes e outros fatores 

condicionam a forma como esses países se desenvolveram e se desenvolvem conjuntamente, 

como “resultado de séculos de participação no processo mundial de desenvolvimento do 

capitalismo”.  

As eventuais continuidades ou rupturas com o capitalismo dependente nos países 

periféricos estão, portanto, sujeitas a como se dão os arranjos entre as classes que vão se 

constituindo dinamicamente, na medida em que novos condicionantes externos apresentam 

possibilidades de reconfiguração entre “as classes populares que tentam impor sua participação, 

geralmente em aliança com os novos grupos economicamente dominantes, e o sistema de 

alianças vigente entre as classes predominantes na situação anterior” (CARDOSO; FALETTO, 

1970, p. 36). Nesse sentido, pretende-se demonstrar no capítulo subsequente que as aparentes 

rupturas ocorridas na história das políticas públicas de educação brasileira foram, na verdade, 

rupturas para a continuidade do capitalismo dependente, haja vista que “o decisivo [...] jogo 

político-social nos países em vias de desenvolvimento [não continha] em sua dinâmica 

elementos favoráveis à obtenção de graus mais amplos de autonomia” (ibidem, p. 28).  

 

1.3. Organizações, ideologias e capitalismo dependente no Brasil 

Antes de passar ao capítulo seguinte, cumpre trazer alguns esclarecimentos com relação 

à natureza das organizações brasileiras, notadamente as empresas, pois permitem evidenciar a 

forma econômica derivada das estruturas de dominação social, que serão úteis para a análise do 

último capítulo. Assim, ao assumir que a relação de dependência se constitui a partir de um 

intricado jogo de conflitos econômicos, sociais e políticos historicamente estruturados, as 

ideologias – política e/ou econômica –, à medida que “oferece[m] a trama que justifica as 

decisões que se tomam e as ações que se executam nas organizações” (SROUR, 2012, P. 141), 

fundamentarão ideários cognitivos e ativistas de diversos tipos de agentes sociais, pois:  

São conjuntos articulados de convicções que correspondem a sistemas 

de princípios, valores e crenças;  

Expressam e justificam os interesses de agentes coletivos, e também orientam 

suas ações no confronto com outros agentes; 

Equivalem a visões de mundo tão explícitas que respondem às questões 

fundamentais da vida.  (SROUR, 2012, p. 139, grifos nossos) 

Portanto, considerando que a influência da ideologia neoliberal visa a uma “economia 

de livre mercado” (ibidem, p. 205), a economia social de mercado – supostamente transitória 
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entre o modelo misto (nacional-desenvolvimentista) e o de livre mercado (neoliberal) – se 

relaciona com a ideologia econômica do ‘social-liberalismo’, cujas características mais 

significativas para o escopo desta monografia são a promoção de um “Estado ótimo ou 

socialmente necessário” (ibidem, p. 212), que executa suas funções ao custo mais reduzido 

possível e tem a “solidariedade social” (idem) como elemento imprescindível, pois transfere 

para a coletividade a responsabilidade de assistência aos setores socioeconomicamente 

desprotegidos. Além disso, um de seus pensamentos de base [é] assegurar acesso ao emprego” 

(ibidem, p. 213) e defender a pluralidade das formas de propriedade: “capitalista (tanto social 

como excludente), cooperativista, comunal, pública (não estatal), comunitária e pequena 

propriedade autônoma” (SROUR, 2012, p. 214, grifos nossos). 

No que se refere à correlação entre ideologia econômica e ideologia política, Srour 

(2012) aponta que o neoliberalismo acena aos conservadores e aos tradicionalistas, ao passo 

que o social-liberalismo anima liberais e socialdemocratas, portanto, essas quatro ideologias 

políticas mantêm afinidade com a matriz liberal do pensamento econômico. Na matriz dirigista, 

o nacional-desenvolvimentismo é apontado pelo autor (idem) como “peça de resistência” 

(ibidem, p. 219) protecionista em relação à “globalização capitalista” (idem), defendida por 

comunistas e socialistas.  

É possível localizar as iniciativas da economia solidária, portanto, como de inspiração 

ideológica “socialista” (SINGER, 2002b; CEIA, 2021), pois contestam a ordem capitalista e 

sua prática na esfera política é pautada no recrutamento de novos militantes em uma base 

geográfica local, funcionando de modo permanente com atividades voltadas para a educação 

política, bem como “dispõe de uma hierarquia que opera como órgão executivo [na qual] 

assume seu papel de representante das massas” (SROUR, 2012, p. 162) em oposição às classes 

proprietárias.   

Já as empresas capitalistas podem ser divididas em quatro grupos: socialdemocratas, 

liberais, conservadoras ou tradicionalistas, assim considerados por situarem-se no espectro 

dos “mantenedores [...] da ordem social capitalista” (SROUR, 2012, p. 159), bem como 

‘pragmáticos’ no exercício da política institucional, já que são “movidos pelo jogo do poder e 

pela vontade de sustentar ou de aperfeiçoar a sociedade atual” (ibidem, p. 168). A combinação 

do capitalismo excludente e do capitalismo social, no Brasil, produziu o fenômeno do 

“desemprego tecnológico” (SROUR, 2012, p. 62), pois a ‘automatização dos processos 

produtivos’ fez com que o crescimento econômico se dissociasse cada vez mais da geração de 

empregos.  
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Ademais, a partir das políticas neoliberais nos anos 90, o Estado benfeitor nacional-

desenvolvimentista brasileiro foi estimulado a tornar-se um Estado mínimo neoliberal, 

assumindo, no entanto, o perfil indutor do social-liberalismo, cujo resultado na economia e 

política, foi o uso de “políticas públicas compensatórias” (idem) em um contexto de crise fiscal 

do Estado: desacelerou o crescimento econômico, estimulando “a formação de um expressivo 

contingente de desempregados, politicamente voláteis” (SROUR, 2012, p. 59). Agora, é 

possível destacar atributos destas ideologias que possam ser associados, no Brasil, as empresas 

capitalistas estrangeiras ou nacionais voltadas para o mercado externo7: 

Quadro 1. Possíveis correlações entre ideologias e empresas capitalistas brasileiras 

Tipo de capitalismo Ideologias econômicas ideologias políticas tipos de empresas 

“c
ap

it
al

is
m

o
 s

o
ci

al
” 

✓ caráter digital e 

social 
✓ “mecanismo de 

apropriação dos 

excedentes” 
beneficia 

“stakeholders 

(partes interessadas 
no negócio)8”  

✓ Economia do 

Conhecimento. 

so
ci

al
-l

ib
er

al
is

m
o
 

✓ Estado indutor, que 

realiza suas funções 
com o menor custo 

possível, procurando 

combinar eficiência e 
equidade social em 

uma economia social 

de mercado 
✓ Empreendedorismo 

associado à 

solidariedade social 

so
ci

al
d

em
o
cr

ac
ia

 

✓ Ênfase nos direitos 

sociais pautadas pelo 
bem-estar social 

✓ práticas políticas 

reformistas com valores 
libertários e igualitários 

✓ empresas de alta 
tecnologia (Embraer9, 

indústria farmacêutica, 

automobilística 
eletrônica e 

informática, 

química10) 
✓ empresas modernas de 

serviços 

(telecomunicações, 
financeiros etc.) 

✓ ensino privado 

preparatório e 
universidades 

particulares 

li
b

er
al

is
m

o
 

✓ Ênfase em direitos civis 

e direitos políticos 

pautados pelos direitos 
individuais 

✓ práticas políticas 

continuístas com valores 
libertários e 

“inigualitários”  

“c
ap

it
al

is
m

o
 e

x
cl

u
d

en
te

” 

✓ Caráter industrial e 

excludente 
✓ “mecanismo de 

apropriação dos 

excedentes” 
beneficia 

“shareholders 

(acionistas ou 
cotistas)” 

n
eo

li
b
er

al
is

m
o
 

✓ Estado mínimo, 
voltado apenas para 

policiamento, 

administração da 
justiça e defesa 

nacional, procurando 

maximizar lucros dos 
produtores e utilidade 

para os consumidores 

em uma economia de 
livre mercado 

✓ Eficiência e 

competitividade 
associadas a um 

mecanismo anônimo e 
impessoal do mercado 

co
n

se
rv

ad
o

ri
sm

o
 

✓ Ênfase em direitos e 

prerrogativas 
funcionalistas pautados 

pela continuidade 
histórica 

✓ práticas políticas 

continuístas com valores 
autoritários e 

“inigualitários” 

✓ “atividades de 

produção intensivas 
em recursos naturais, 

seja no agronegócio 

(carnes e derivados de 
soja) ou na indústria 

extrativa (celulose, 

petróleo, ferro em 
bruto ou siderurgia)” 

✓ ensino técnico 

profissionalizante para 
as classes subalternas 

tr
ad

ic
io

n
al

is
m

o
 

✓ Ênfase em códigos de 

deveres, hierárquicos e 
disciplinares, pautados 

pela restauração moral, 

intransigente e pura 
✓ práticas políticas 

reacionárias com valores 

autoritários e 
“inigualitários” 

Fonte: Elaboração própria baseada em Srour (2012), Liesenberg (2018, p. 22), Pereira (2010) e Amorim (2021) e Fraga e Lima (2019). 

Nesse sentido, Srour (2012) entende que o neoliberalismo econômico colocou os países 

de desenvolvimento dependente em um campo de exclusão em relação a esses dois tipos de 

                                                           
7 Interessante ressaltar que as empresas solidárias, ligadas a ideologia socialista, se considerada a realidade atual 

brasileira, não são impedidas de se desenvolverem no contexto da corrente ideológica do social-liberalismo 

econômico e da socialdemocracia.  
8 “[...] expectativas dos clientes, fornecedores, prestadores de serviços, fontes de financiamentos (bancos, 

credores), comunidades locais, sindicatos de trabalhadores, órgãos governamentais, mídia, associações voluntárias 

e demais entidades da sociedade civil” 
9 Amorim (2021, online).  
10 Fraga e Lima (2019, online). 
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economias: aos altos índices de desemprego acumula-se um risco elevado de marginalização 

internacional, levando a reedição dos “antigos sistemas mundiais em que centros reitores e 

opulentos exploravam colônias miseráveis, e o pesadelo tomará as feições de megalópoles 

escatológicas” (ibidem, p. 62). É nesse contexto de progressivo aprofundamento de 

subordinação dos países latino-americanos, que o Brasil terá suas políticas públicas de educação 

pautadas pelo mercado de trabalho internacional, cada vez mais diretamente vinculadas aos 

interesses econômicos dos países desenvolvidos, que terminam por instituir historicamente 

diversas rupturas para a continuidade do capitalismo dependente, como será evidenciado no 

capítulo a seguir.  
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS E A RELAÇÃO EDUCAÇÃO-TRABALHO 

 

 

2.1. Rupturas para a continuidade do capitalismo dependente  

Este capítulo assumirá a abordagem metodológica da dialética de construção do 

conhecimento (MARX, 1974), utilizando o método de procedimento bibliográfico para analisar 

as rupturas e continuidades com capitalismo dependente na educação brasileira, bem como 

suas correntes pedagógicas de referência. Nesse sentido, considerando o livro de Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2000), com suporte dos textos de Leher (2010), Martins (2010) e 

Mesquita (2010), foi possível construir um quadro esquemático, onde se apontam as principais 

rupturas nas ideias pedagógicas vigentes por período.  

Quadro 2. Ideias pedagógicas no Brasil (a partir de 1900): rupturas 

Período Ideia(s) Pedagógica(s) Comentários sintetizados 

1900 – 1931 
Pedagogia Tradicional (vertentes 

religiosas e leigas) 
visava a universalização da educação escolar pelo Estado para a 
formação de cidadãos esclarecidos. 

1932 – 1947 
Pedagogia Tradicional e Pedagogia 

Nova 
dividiram equilibradamente o controle das políticas públicas. 

1948 – 1960 Pedagogia Nova 
centralidade funcional nas necessidades dos alunos; direcionada para 

“aprender a aprender”. 

1961 – 1970 Pedagogia Nova 
declínio desse ideário em função de profundas mudanças sociais no país 

(desenvolvimentismo). 

1971 – 1980 Teoria do Capital Humano 
conteúdos, métodos e técnicas de ensino voltados para a formação de 

mão-de-obra tecnicamente adequada. 

1981 – 1988 

Pedagogia Produtivista versus 

Educação Popular, pedagogia crítico-
social dos conteúdos e histórico-crítica 

concepções tecnicistas versus análises crítico filosóficas sobre os limites 

e possibilidades da educação escolar na sociedade do capital. 

1989 em diante Neoprodutivismo e suas vertentes 

Neoescolanovismo: pedagogias do “aprender a aprender”; 

Neoconstrutivismo: aprendizagem individualizada e “pedagogia das 
competências”; 

Neotecnicismo: administração e gestão da escola alinhadas às 

normativas empresariais 

Fonte: Elaboração própria a partir de Shiroma; Moraes; Evangelista (2000, p. 17-115); Leher (2010, p. 29-72); Martins (2010, p. 16-18); 

Saviani (apud MESQUITA, 2010, p. 66). 

Sendo assim, até os anos 30, há um interesse crescente, na esfera política, pelas questões 

da Educação, de modo que a ideia central era a de formar um “Estado nacional, centralizador, 

antiliberal e intervencionista” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 17) visando 

a incentivar uma modernização no país. O que de fato ocorria era uma visão superestimada, por 

parte do poder público, da centralidade da educação na capacidade de implementar reformas no 

Estado, independente do sentido – reacionário, continuísta ou reformista – e da esfera – social, 

econômica ou política.  

Nesse contexto, o primeiro governo de Getúlio Vargas apresentou uma ruptura com o 

modelo educacional anterior, esparso e tradicionalista. No entanto, este movimento tratou-se de 

uma continuidade na dinâmica do capitalismo dependente ao incentivar “a educação rural, na 
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lógica capitalista, para conter a migração do campo para as cidades” (ibidem, p. 18) e, até certo 

ponto, uma possibilidade de ruptura no que se refere “a formação técnico-profissional de 

trabalhadores” urbanos (ibidem).  

Do ponto de vista do ideário pedagógico, a transição, enquanto ruptura definitiva em 

direção a reorganização das políticas públicas educacionais em função do mundo do trabalho, 

passou a se dar lentamente. De modo que, a partir de 1932, ano do “Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova”, ficam expostas as diferenças entre as duas escolas – Pedagogia Tradicional 

e Escola Nova – acentuando-se suas contradições (ibidem).  

Até 1947, houve forte repressão de Getúlio Vargas a movimentos como a “Aliança 

Nacional Libertadora”, em 1935, além do controle ideológico e discriminação entre 

trabalhadores e elite nas políticas públicas educacionais, de modo que a continuidade do 

capitalismo dependente se apresentava pela “intenção oficial de implantar no Brasil uma 

educação que contribuísse para realizar, segundo Vargas, uma obra preventiva e de 

saneamento” (ibidem, p. 25, grifos nossos).  

Neste caso do “nacionalismo econômico do Estado Novo” (CARVALHO, 2002, p. 

107), a lógica do capitalismo dependente também pode ser observada nas relações econômicas 

enquanto uma forma limitante da ação política (CARDOSO; FALETTO, 1970) por meio dessa 

repressão dos movimentos sociais. Porquanto, da perspectiva teórica, Cardoso e Faletto (1970, 

p. 23), identifica-se o “processo político [em] que uma classe ou grupo econômico tenta 

estabelecer um sistema de relações sociais que lhe permita impor ao conjunto da sociedade um 

modo de produção próprio”. 

Entre 1942 e 1946, as reformas implementadas por Gustavo Capanema possibilitaram à 

União “o poder de estabelecer diretrizes sobre todos os níveis da educação nacional” 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 27), ruptura que aprofunda a 

continuidade de agenda anterior denominada tutela dos trabalhadores: a migração de uma 

“economia agroexportadora” (idem) para “os três departamentos da economia, regulamentando 

o ensino técnico-profissional industrial, comercial e agrícola” (idem). Além disso, havia a 

continuidade do “velho dualismo”: as camadas mais favorecidas da população procuravam o 

ensino secundário e superior para sua formação, e aos trabalhadores restavam as escolas 

primárias e profissionais para uma rápida preparação para o mercado de trabalho” (ibidem, p. 

27-28). 

Entre 1948 e 1961, ocorre um longo debate visando a reforma geral da educação 

nacional, em que a Pedagogia Nova vai prevalecendo sobre a Pedagogia Tradicional, com 
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“fortes [...] pressões conservadoras e privatistas” (ibidem, p. 29). Destaca-se nesse período, 

enquanto busca por ruptura, o “Movimento em Defesa da Escola Pública” que buscava 

“discutir os aspectos sociais da educação e a intransigente defesa da escola pública [em lugar 

de] reafirmar os princípios de uma nova pedagogia” (ibidem, p. 30).  

Em 1961, no entanto, prevalecera a Pedagogia Nova, quando “o Legislativo brasileiro, 

confirmando sua vocação conservadora, votou uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional submissa aos interesses da iniciativa privada”. (idem). Configura-se, então, um marco 

histórico importante com relação à continuidade do interesse “autocrático e conservador” 

(FERNANDES, 1975, p. 100) do capitalismo dependente, caracterizado pelo quarto padrão de 

dominação – o imperialismo total – em que “os interesses privados internos estão empenhados 

na exploração do subdesenvolvimento em termos de orientações de valor extremamente 

egoístas e particularistas” (ibidem, p. 18).  

A partir deste ano (1961), houve viva polarização política e efervescência cultural em 

reação à vitória das forças conservadoras, com a organização de movimentos sociais em prol 

de Reformas de Base que repercutiram “intensamente no campo da cultura e da educação” 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 30), vindo a se traduzir nos ‘movimentos 

de educação popular’. É quando se organizam ações buscando uma ruptura com a dinâmica 

do capitalismo dependente através da “alfabetização que contribuísse para a conscientização 

política da população [de modo a] levar o analfabeto à palavra escrita com a consciência de sua 

situação política” (ibidem, p. 31) pelo Método Paulo Freire (2015), afinal: 

A maioria silenciosa dos pobres não pode ser banida eternamente da história. 

O mesmo é verdadeiro com referência ao protesto organizado e ao radicalismo 

político, desde os movimentos da classe inferior, até as confrontações 

estudantis de classe média, intelectuais ou religiosas, e o inconformismo moral 

dos setores esclarecidos das classes média e superior. (FERNANDES, 1975, 

p. 31) 

Em 1964, a “ditadura empresarial-militar” (LEHER, 2010, p. 29) enterra o “Plano 

Nacional de Alfabetização” de João Goulart, dando continuidade à Pedagogia Nova, que 

começa a entrar em declínio lento e progressivo, graças ao “tecnocratismo dos militares” 

(SHIROMA; MORAES; EVANGESLISTA, 2000, p. 32). A repressão, a censura e a tortura 

dos “militares, de fato, contiveram a crise econômica, abafaram a movimentação política e 

consolidaram os caminhos para o capital multinacional” (idem), garantindo a continuidade e 

aprofundamento do capitalismo dependente no país, ao infligir ao Brasil a “incorporação [...] 

ao espaço econômico e sociocultural dos Estados Unidos” (FERNANDES, 1975, p. 26). Assim, 

ao longo dos anos 60, desenvolve-se um longo processo de ruptura do ideário pedagógico, que 
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passa da Pedagogia Nova para a “Teoria do Capital Humano” (MARTINS, 2010, p. 17), de 

caráter fortemente desenvolvimentista, pois se traduz em:   

Desenvolvimento, ou seja, educação para a formação de capital humano, 

vínculo estrito entre educação e mercado de trabalho, modernização de hábitos 

de consumo, integração da política educacional aos planos gerais de 

desenvolvimento e segurança nacional, defesa do Estado, repressão e controle 

político-ideológico da vida intelectual e artística do país. (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 33-4) 

Em 1971, com a Lei 5.692, que reforma o ensino do primeiro e segundo graus, ocorre a 

ruptura definitiva com o ideário pedagógico anterior em direção à ‘Teoria do Capital 

Humano’. Esta norma, associada à Lei 5.540/68, de reforma do ensino superior, apresenta um 

aprofundamento da continuidade do “velho dualismo” (ibidem, p. 27; LEHER, 2010): o ensino 

fundamental preparava mão-de-obra pouco qualificada para o processo produtivo interno e o 

ensino superior qualificava profissionais para “favorecer o processo de importação tecnológica 

e de modernização que se pretendia para o país” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 

2010, p. 36). Dá-se, portanto, a continuidade do capitalismo dependente brasileiro, pois: 

[...] A inovação incrusta-se em uma realidade socioeconômica que não se 

transformou ou que só se transformou superficialmente, já que a degradação 

material e moral do trabalho persiste e com ela o despotismo nas relações 

humanas, o privilegiamento das classes possuidoras, a superconcentração da 

renda, do prestígio social e do poder, a modernização controlada de fora, o 

crescimento econômico dependente etc. (FERNANDES, 1975, p. 41-42) 

É nesse período que se verifica também a expansão das universidades públicas e 

privadas em todo o país, estas últimas para atender a demanda das classes médias por acesso ao 

nível superior de ensino, enquanto a educação pública fica reservada para as elites. 

Contraditoriamente, é interessante destacar algumas rupturas em relação ao conservadorismo 

na educação superior pública em virtude de sua reestruturação: a extinção da cátedra, o 

vestibular eliminatório e a “a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2010, p. 37), bem como o fortalecimento da pós-

graduação enquanto núcleo de “crítica social e política” (ibidem, p. 38), como efeito indesejado 

pela ditadura militar.  

No ensino fundamental, porém, intensifica-se a continuidade do conservadorismo e 

interesses privados que “ampliava o princípio privatizante garantindo amparo técnico e 

financeiro à iniciativa privada” (idem). A obrigatoriedade escolar de oito anos que ampliaria a 

escolaridade – ruptura considerada importante pelos movimentos sociais que defendiam a 

educação pública – não foi efetivamente praticada a partir da Lei 5.692/71, de forma que “o 

governo limitou-se a ampliar o clientelismo e a formular projetos de gabinete” (ibidem, p. 39). 
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Mesmo o processo de “aliar a função formativa à função profissionalizante” (ibidem, p. 40), 

também prevista na legislação, não cumpriu suas promessas, devido à insuficiência de recursos 

destinados à educação.  

Entre meados dos anos 70 até o início dos anos 80, a crise econômica e a pressão 

constante de entidades organizadas da sociedade civil – das quais se destacam as “reuniões 

anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) [e] o Fórum de Secretários 

Estaduais de Educação (transformado depois em Conselho Nacional de Secretários de 

Educação – CONSED)” (ibidem, p. 43) – expuseram contradições do poder centralizador do 

governo federal, ensejando a possibilidade de uma ruptura no âmbito das políticas públicas de 

educação, especialmente no que tange à distribuição de recursos. Foi devido à pressão destes 

movimentos que surgira o embate entre os ideários da Pedagogia Produtivista versus Educação 

Popular (FREIRE, 2015), expressa pela pedagogia crítico-social dos conteúdos e histórico-

crítica, como agência política em busca de ruptura com o capitalismo dependente pela via 

pedagógica.  

É quando, em 1985, se dá “uma das mais ousadas e originais sínteses do pensamento de 

esquerda na educação” (LEHER, 2010, p. 31): a criação da Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio (EPSJV) na Fundação Oswaldo Cruz. No mesmo ano, o fim oficial do 

regime militar desdobra novas contradições e embates que desta vez se deram no seio da política 

administrativa – entre o MEC (Ministério da Educação e Cultura) e a UNDIME (União 

Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação) – acentuando uma ruptura (para a 

continuidade do capitalismo dependente) traduzida em um processo de desarticulação entre os 

níveis municipal, estadual e federal na condução das políticas educacionais (idem; SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2010). 

Em 1986, um novo movimento buscando ruptura, acirrado pelo longo histórico de 

sucateamento da educação, surge com o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública 

(FNDEP), que visava a disputar pautas na elaboração da Constituição de 1988. Os eventos 

acima descritos evidenciam o quanto “a atuação das forças, grupos e instituições sociais [é] 

decisiva para a análise do desenvolvimento”, segundo Cardoso e Faletto (1970, p. 30), de forma 

que se observa uma real possibilidade de ruptura com a dinâmica do capitalismo dependente 

nesse momento histórico, haja vista que novos grupos sociais poderiam assumir o poder 

político, substituindo os grupos tradicionais de dominação.  

Entretanto, embora se saiba que “a esfera política do comportamento social influi 

necessariamente na forma do processo de desenvolvimento” (ibidem, p. 28), seria necessário 
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que, no mercado internacional, houvesse paralelamente ocorrido mudanças que favorecessem 

o desenvolvimento nacional autônomo. No entanto, o que estava em curso, desde a década de 

60, era a crescente presença de grandes empresas corporativas, cada vez mais 

internacionalizadas, reconfigurando a distribuição do fluxo de capitais (produtivo e financeiro), 

o que acentuou a condição de dependência dos países latino-americanos, como apontam 

Rodrigues e Jurgenfeld (2017). Além disso, “o alto endividamento externo da periferia 

capitalista latino-americana e seu descontrole, provocado pelo aumento da taxa de juros dos 

Estados Unidos a partir de 1979, será entendido [...], no caso do Brasil, como uma nova 

dependência” (ibidem, p. 72).  

Destarte, a constituinte de 1988, marcada por estas profundas contradições, trouxe 

alguns avanços importantes para a educação pública, enquanto possibilidades de ruptura  com 

o capitalismo dependente, no âmbito institucional: (1) “autonomia didático-científica, 

administrativa e financeira das universidades” (LEHER, 2010, p. 34); (2) compromisso com a 

educação por parte do Estado; (3) previsão de apoio do Poder Público para as atividades 

universitárias de pesquisa e extensão; (4) promoção e incentivo do desenvolvimento científico, 

pesquisa e capacitação tecnológica; e (5) a elaboração de um Plano Nacional de Educação 

(PNE) que pudesse regulamentar a distribuição de recursos e a articulação entre os três níveis 

estatais.  

Em 1989, no entanto, a eleição de Fernando Collor de Mello e o ‘Consenso de 

Washington’ marcaram o principal processo de ruptura para a continuidade do capitalismo 

dependente, pois estabeleceram pareceres “projetados e aplicados sem consideração (ou com 

pouca consideração) pelas necessidades e potencialidades concretas [...]” (FERNANDES, 

1975, p. 25) do país. Estas mudanças se deram apesar do número expressivo de paralisações e 

protestos pela educação, quando “a via ao neoliberalismo foi aberta”, segundo Leher (2010, p. 

36). O quadro a seguir organiza os pontos de atenção mais importantes a partir deste marco.  

Quadro 3. Rupturas e continuidades na educação (1989 - 2014) 

Ano Ocorrência Continuidade do Ruptura com 

1989 

Consenso de Washington capitalismo dependente (NUPES/USP11) 
preceitos de regulamentação da 

Constituição Federal de 88 

eleição de Fernando Collor de 
Melo 

capitalismo dependente 
(Globo e Victor Civita) 

controle público sobre as instituições 
privadas 

1995 
eleição de Fernando Henrique 

Cardoso 

consenso de Washington (FMI e Banco 

Mundial) 

projeto desenvolvimentista-keynesiano da 

CF/88 

1996 

Emenda Constitucional nº 14 
municipalização espúria e instrumentalização 

do Ensino Fundamental 

Educação Infantil, Educação de Jovens e 

Adultos e Ensino Médio 

Lei de Diretrizes e Bases expansão mercantil do ensino superior 

CF/88 (“diferenciação” das universidades e 

“inversão” do dever de educar para a 
família) 

                                                           
11 Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior – Universidade de São Paulo. 
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1997 

Decreto nº 2208 distinção Social no Ensino Fundamental 
profissionalização integrada ao ensino 

médio 

Novos Parâmetros 

Curriculares 
Pedagogia Produtivista (neoprodutivismo) heteronomia do trabalho docente 

1999 
reeleição de Fernando 

Henrique Cardoso 
globalização (Banco Mundial) base produtiva do trabalho nacionalizada 

2001 Plano Nacional de Educação 
educação particularista baseada em interesses 

privados 
ensino presencial 

2002 
Eleição de Luís Inácio Lula da 

Silva 

núcleo duro das medidas neoliberais de 
Cardoso 

crescimento do salário-mínimo abaixo da 
inflação 

aprofundamento do capitalismo dependente ausência de manejo da problemática social 

dualismo educacional como imperativo de 
mercado 

sindicatos autônomos pelas entidades 
sindicais de base governista 

2004 

ProUni (Programa 

Universidade para Todos) 

parceria público-privada com o Terceiro 

Setor e aumento do nº de universidades 
privadas 

entidades sindicais de base governista 

FIES (Fundo de 

Financiamento Estudantil) 
ProUni enquanto subsídio do setor privado 

participação do Estado no orçamento da 

educação 

2005 Plano Nacional de Educação Fórum Social Mundial 
FNDEP (Fórum Nacional de Defesa da 

Escola Pública) 

2007 

PDE - Plano de 

Desenvolvimento da Educação 

ascendência sistêmica dos empresários sobre 

a Educação 
Plano Nacional de Educação 

REUNI (Reestruturação e 
Expansão das Universidades 

Federais) 

redução da cobertura orçamentária educação presencial 

2011 a 
2014 

parcerias público-privadas 
ascendência sistêmica dos empresários sobre 

a Educação (Fundações Lemann) 
Projeto Pátria Educadora 

2014 
Base Nacional Comum 

Curricular 

educação particularista baseada em interesses 

privados internacionais 

delimitação das competências de cada 

agente nas parcerias público-privadas 

Fonte: Elaboração própria a partir de LEHER (2010); SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA (2000) e (CANABRAVA, 2017).  

Destaca-se o fato de que, embora o texto da Carta Magna tenha previsto parte das 

propostas centrais dos movimentos sociais pela educação e seus principais teóricos, 

desenvolvidas desde a década de 70, a regulamentação infraconstitucional, ou não se deu, ou 

ocorreu em sentido diverso da proposta original de 88. Seja deixando artigos com 

regulamentação ausente ou divergente, seja por meio de emendas posteriores e reformas 

programáticas – estruturais ou orçamentárias – boicotando indiretamente o que fora 

formalmente definido.  

Em face dessa ruptura para a continuidade tão significativa, é possível pensar, 

segundo o escopo desta monografia, a “ordem” capitalista neoliberal buscando organizar a 

educação na sociedade brasileira por parâmetros mundiais em detrimento da participação ampla 

de seus cidadãos, seus beneficiários diretos. Assim, o capitalismo brasileiro, ao ter intermediada 

pela classe representativa dos interesses privados nacionais a posição de dominação do Estado 

em uma relação de dependência com países economicamente desenvolvidos (FERNANDES, 

1975), encontra no modelo neoliberal um aprofundamento significativo dessa condição que se 

reflete diretamente no mundo do trabalho.  

De forma análoga, ao considerar a separação entre educação e trabalho apresentada por 

Saviani (2007), e como ela se reproduz no ensino brasileiro, observa-se que a educação, posta 

em função do mercado de trabalho globalizado, passa a ser conduzida por este grupo social no 

sentido de atender aos interesses do capital estrangeiro. É o que o próprio Leher (2010) indica 
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quando descreve historicamente a luta de classes em que as políticas públicas da educação 

brasileira são disputadas entre o “lobby das maiores corporações” (ibidem, p. 35) e “partidos de 

esquerda, sindicatos e movimentos” (ibidem, p. 37-8).   

De fato, o neoliberalismo, dentro dessa lógica, tem como “premissa econômica básica a 

de que um mercado global livre [...] decide melhor quais trabalhos estão localizados em que 

país” (SAVIANI, 2007, p. 41). Consequentemente, a concepção de Educação acaba por ser 

direcionada “no sentido de adequá-la [a sua] estrutura produtiva” (ibidem, p. 42). Em termos 

bastante simples: o modelo que precariza o trabalho acaba por propor como solução uma 

educação para o trabalho precarizado. 

Ora, educação e trabalho não possuem uma relação finalística entre si, no sentido de que 

a primeira deva servir aos propósitos da segunda. O que há, segundo Saviani (2007), é uma 

dinâmica ontológico-histórica entre as duas instâncias. No entanto, a história brasileira 

demonstra, através dos textos analisados, que os sucessivos governos instrumentalizaram o 

Estado para interesses que não levaram em consideração demandas internas do mundo do 

trabalho, bem como no âmbito da educação. Logo, o que se apresentou historicamente foram 

rupturas para a continuidade do capitalismo dependente, organizando a “dominação externa 

a partir de dentro e em todos os níveis da ordem social” (FERNANDES, 1975, p. 18).  

 

2.2. Continuidade para a ruptura com o capitalismo dependente  

Demonstrada a instrumentalização do Estado pelas classes representativas dos 

interesses privados nacionais – aqui denominados ‘burguesia’ – ao longo da história brasileira, 

e considerando que, para Singer (2002a, p. 24) – “estar à esquerda significa favorecer mudanças 

em direção à igualdade e estar à direita significa recusá-las em nome da ordem” –, as rupturas 

e continuidades identificadas nesta monografia levam a perceber que as ações do Estado 

brasileiro foram preferencialmente em nome da ordem. Particularmente da ordem econômica 

organizando as metas e estratégias da educação, considerando-se o escopo desta monografia.  

Não que uma educação capaz de preparar os indivíduos para o trabalho e, 

consequentemente, para o desenvolvimento socioeconômico, não seja desejável.  O que cabe 

observar, nesse contexto, é a contradição que os autores estudados denunciam: a priorização do 

interesse privado pelo Estado, evidenciada principalmente pela baixa aderência às demandas 

trazidas pelos movimentos organizados da sociedade civil e pela regulamentação que favoreceu 

a expansão da rede privada em detrimento da pública. O que se configurou historicamente, 
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portanto, foram essas rupturas para a continuidade do capitalismo dependente, derivadas da 

“relação interna entre as classes [...] que torna possível e dá fisionomia à própria dependência” 

(CARDOSO; FALETTO, 1970, p. 31).  

Destaca-se ainda, a partir da década de 90, uma execução das políticas que gera efeitos 

contrários ao compromisso constitucional de proporcionar uma educação universal, tanto em 

alcance, quanto em finalidades de formação. Logo, o conjunto das políticas públicas 

educacionais implementadas nos anos 90 pode ser considerado o principal ponto de inflexão 

enquanto essa ruptura para a continuidade do capitalismo dependente, haja vista dois fatores: 

(i) o de ter sido o momento em que mais haviam se acumulado propostas (e tensões sociais) 

derivadas das décadas anteriores, consistentes o suficiente para uma ruptura concreta e (ii) o 

deslocamento institucionalizado e definitivo, no mundo do trabalho, do mercado nacional para 

o globalizado. Afirmação que se convalida a partir da evidenciação da ambiguidade que tipifica 

o subdesenvolvimento, por considerar:  

[...] a contradição entre a nação concebida como uma unidade social 

relativamente autônoma (o que obriga, portanto, a referir-se de maneira 

constante à situação interna de poder) e o desenvolvimento considerado como 

processo logrado ou que se está logrando através de vínculos de novo tipo com 

as economias centrais. (ibidem, p. 37) 

Ainda que o setor privado e as elites burguesas sempre tenham pautado as políticas 

públicas em função de seus interesses – e ainda que estes últimos fossem influenciados pela 

dinâmica da economia internacional no sentido de adequar-se às suas demandas – foi a partir 

dos anos 90, como governo Collor, que essa influência se tornou mais evidente, direta e 

intervencionista (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000).  

Paradoxalmente, é quando o discurso de convencimento na arena política vai se 

tornando cada vez mais ‘amigável’, com verniz tanto mais ‘progressista’ quanto mais direta a 

intervenção de instituições financeiras como o Banco Mundial. Em uma conjuntura histórica 

internacional no qual há uma redistribuição territorial do fluxo de capitais, fundado na ideologia 

neoliberal que privilegia a “racionalidade instrumental” (RODRIGUES; JURGENFELD, 2017, 

p. 71), outras formas de dominação que não o controle direto e coercitivo do Estado se 

configuram, tornando o papel da educação fundamental como estratégia de controle e apelo à 

adaptação pautadas pelo discurso tecnocrático.  

Se antes os embates políticos giravam em torno de um projeto de país, em que se 

confrontavam esquerda e direita na disputa entre ordem e igualdade (SINGER, 2002a), a partir 

de 1990, é o mercado globalizado – representado no Brasil pela burguesia industrial e mercantil 

e por empresas transnacionais – que intervém, diretamente, para definir a “posição que cabia 
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ao país na excludente divisão internacional do trabalho” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2000, p. 55), defendendo discursivamente a aplicação de critérios 

‘imparciais’ – racionais e tecnocráticos – na implementação de políticas públicas.  

No que se refere ao acúmulo de propostas nativas para a educação, gestadas no seio da 

sociedade civil, percebe-se que a ruptura para a continuidade foi ainda mais profunda por ter 

se dado em um contexto de redemocratização. Fora o período em que se elaboraram as leis 

constitutivas universais em torno das quais os movimentos defensores da educação pública se 

articularam com grande expectativa de uma ruptura em direção à autonomia nacional. O que 

se deu como tragédia no início dos anos 30, se repetiu como farsa em 1988: a “velha máxima 

salvacionista” (ibidem, p. 56) de que a educação, sozinha, resolveria todos os problemas do 

país, especialmente os do mundo do trabalho, agora diretamente referenciado às necessidades 

do mercado internacional.  

Entretanto, ao se pensar o objetivo desta monografia – demonstrar quais são as 

contribuições e limites dos princípios pedagógicos da autogestão na autonomia da Economia 

Solidária em dinamizar uma continuidade para a ruptura com o capitalismo dependente – 

coloca-se a questão: 

Se recusa[mos] a ideia tradicional da educação como “a alavanca do 

progresso”, teria sentido contrapor-lhe a tese, igualmente ingênua, da 

educação como “a alavanca da revolução”? Uma pedagogia da liberdade pode 

ajudar uma política popular, pois a conscientização significa uma abertura à 

compreensão das estruturas sociais como modos da dominação e da violência. 

Mas cabe aos políticos, não ao educador, a tarefa de orientar esta tomada de 

consciência numa direção especificamente política. (WEFFORT, 2015, p. 19) 

Se por um lado a globalização do trabalho condicionando as políticas públicas para 

educação parece um processo irreversível, distanciando-se da possibilidade de ruptura com o 

“desenvolvimento dependente” (FRANK, 1996, p. 4) do capital mundial, por outro lado, as 

rupturas, no Brasil – enquanto transformações no sentido da igualdade (SINGER, 2002a) – 

podem acontecer através “da força social e política do repetitivo e do reprodutivo das relações 

sociais, em detrimento do transformador e revolucionário”, como defende José de Souza 

Martins (2020, online). Para este autor (idem), “o tempo e a força da revolução deslocou-se 

para o modo de vida e as brechas históricas da vida cotidiana”, assim, as mudanças em direção 

a igualdade ocorreriam paulatinamente, por meio da continuidade para a ruptura, de forma 

que:  

[...] a transformação da realidade social se daria por um processo democrático 

e autogestionário que corresponderia a uma revolução social, contrapondo à 

revolução política. A revolução política direciona a energia para a conquista 

do poder governamental e estatal; a revolução social é um processo lento que 
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duraria muito tempo para superar o capitalismo como sistema econômico, tal 

como custou para o capitalismo superar as estruturas feudais. 

(NASCIMENTO; SANTOS, 2019, p. 160) 

Logo, a partir das hipóteses de Frank (1966), que postula ser o grau de isolamento 

relativo das economias ‘desenvolvidas’ – especialmente quando estas passam por períodos de 

crise – fator favorável a um desenvolvimento autônomo, é possível evocar, por analogia, a 

possibilidade de que um certo grau de independência da dinâmica econômica e sociocultural 

também seja capaz de debilitar a heteronomia de determinados arranjos institucionais, 

viabilizando a ruptura com o capitalismo dependente quando as condições econômicas 

externas a ela forem propícias.  

Nesse sentido, a economia solidária – enquanto “mais do que mera resposta à 

incapacidade [de integração socioeconômica do] capitalismo, [...] foi concebida para ser: 

alternativa superior ao capitalismo” (SINGER, 2002b, p. 114, grifos do autor) – teria o 

potencial de provocar uma continuidade para rupturas concretas na dinâmica capitalista 

dependente, se apresentando, portanto, como alternativa elegível a um estudo mais 

pormenorizado. Considerando que a ideologia neoliberal – em grande medida traduzida nas 

políticas públicas brasileiras implementadas a partir dos anos 90 – encontra-se em crise desde 

2008 (BROWN, 2019), a consequente tensão do sistema político e as pressões de novos grupos 

sociais por nele se incorporarem (CARDOSO; FALETTO, 1970) poderiam criar condições 

tanto para uma revolução política, quanto para o aprofundamento de uma revolução social.  

Adicionalmente, como é a relação interna entre as classes que viabiliza e estrutura a 

dependência, torna-se central o debate sobre autonomia – um dos mais importantes princípios 

norteadores da autogestão enquanto “nova forma de organização política, econômica e social” 

(MARTINS, 2002, p. 211-212) – cujo exercício “está diretamente relacionada à própria 

construção da democracia desde Rousseau” (ibidem, p. 208). Para Ulburghs (apud 

NASCIMENTO, 2013, p. 3), “o que é revolucionário não é o resultado, mas o processo para 

autogestão”. Portanto, seus desafios pedagógicos também ensejam uma aproximação teórica, 

pois resgatam a dinâmica ontológico-histórica entre educação e trabalho, levando à 

continuidade para a ruptura com o capitalismo dependente, doravante sintetizado na 

expressão ruptura com a dependência.  
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2.3.      Cooperativismo e Economia Solidária: continuidades e rupturas 

O socialismo, enquanto conjunto de movimentos e ideários em reação ao surgimento do 

capitalismo industrial no século XIX, constitui-se inicialmente a partir de críticas “de fundo 

moralista e reformador” (CEIA, 2021, p. 25) em sua maioria, das quais destaca-se o socialismo 

associativista de Robert Owen, que, com propósitos declaradamente filantrópicos, defendia 

melhorias nas condições de vida e laborais como “medidas de valorização dos trabalhadores 

com aumento de produtividade” (ibidem, p. 26). Nessa época, sindicalismo e cooperativismo 

eram movimentos articulados de reinvindicação dos operários, sendo o segundo uma modalidade 

de organização grevista que entrava em competição direta com os empregadores, tornando-se, 

portanto, “medida de proteção social e manutenção da renda durante as greves do período” (ibidem, 

p. 30).  

Diferentemente da Inglaterra, que seguiu por caminhos reformistas, o continente 

europeu, notadamente a França, passou a produzir teorias radicais protossocialistas no século 

XIX, ainda que oriundas em sua maioria de membros da classe média. Pierre-Joseph Proudhon 

destaca-se entre estes grandes pensadores franceses por ser o único de origem popular que, ao 

entrar em contato com os trabalhadores de Lyons, autodenominados mutualistas, passa a 

defender “uma concepção de mudança social calcada na participação operária” (ibidem, p. 54), 

inspirada no modelo de Robert Owen.  

No entanto, suas ideias, designadas com o passar do tempo de socialismo utópico, 

entram em conflito com o socialismo científico de Karl Marx, que defendia a revolução política 

com a tomada do Estado pela classe trabalhadora. Marx também apontara a expansão do 

cooperativismo como uma das grandes conquistas do movimento operário, defendendo, no 

entanto, a necessidade de “rejeitar qualquer forma de exação em nome do capital, na forma de 

aluguel, juros ou dividendo” (ibidem, p. 70) em suas práticas. Essas diferenças internas 

acabaram por provocar uma ruptura entre os movimentos socialista e cooperativista, que 

continuou a se desenvolver de forma integrada ao Estado: 

Este desenvolvimento prático das cooperativas também veio acompanhado de 

seus problemas: a indiferença de muitos de seus associados em relação ao 

funcionamento das cooperativas; o embate entre produção e consumo como 

foco principal de atuação das cooperativas e o significado desta mudança de 

perfil em relação aos outros movimentos de trabalhadores, isto é, os 

movimentos sindical e socialista, cada um com suas aspirações próprias [...]. 

(ibidem, p. 105, grifos nossos) 

Já no contexto histórico brasileiro, o cooperativismo é, desde o seu surgimento, definido 

pelo Estado, sempre pautado por antagonismos entre correntes ideológicas distintas no processo 
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de articulação política institucional que, em sua maioria, ou serviam aos programas de governo 

pautados pela ideologia nacional-desenvolvimentista, ou atenderam aos interesses das classes 

patronais ligadas ao mercado privado, destacando-se sua atuação no meio rural, ainda que 

tenham havido alguns episódios importantes no cooperativismo urbano (idem).  

Destaca-se uma progressiva ingerência estatal sobre a forma de organização das 

atividades econômicas e administrativas das cooperativas, tanto no que se refere aos seus fins, 

quanto em relação à participação dos associados, eliminando, portanto, sua proposta 

autogestionária e de emancipação dos trabalhadores. Essa aproximação entre o sistema 

cooperativista e o Estado culmina na instituição da Organização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB) transformada em “paraestatal” (ibidem, p. 144) da ditadura militar, haja vista seu 

financiamento amplo e direto e a conformidade político-administrativa e legal-institucional do 

sistema cooperativo.  

A economia solidária, por sua vez, surge no Brasil nos anos 90, como uma alternativa a 

processos de precarização de emprego, renda e acesso à tecnologia causada pelas políticas 

neoliberais na dinâmica da globalização (idem). Diferentemente do cooperativismo brasileiro, 

surge a partir de movimentos autogestionários de base, que Nascimento (2013) caracteriza por 

terem simultaneamente propósitos pedagógicos e políticos, em cuja dinâmica constante de 

aprofundamento do conteúdo ideológico, ação e pensamento são conjugados.  

No início dos anos 90, diversos movimentos de base se mobilizaram – (i) recuperações 

bem-sucedidas, a partir de diferentes experiências de cooperativas organizadas pelo princípio 

autogestionário; (ii) o processo de formação do MST (Movimento dos Sem Terra); (iii) as 

iniciativas da CUT (Central Única dos Trabalhadores); (iv) a articulação da Igreja Católica; 

bem como das (v) Universidades Públicas, com atividades de fomento e produção intelectual – 

em que se destacam Paul Singer, Marcos Arruda e Luiz Inácio Gaiger12 (CEIA, 2021, p. 201) 

– constituindo um movimento nacional de Economia Solidária (ECOSOL), cujas articulações 

culminaram no primeiro Fórum Social Mundial, realizado em 2001, em Porto Alegre (SINGER, 

2002b).  

Em 2003, ano do terceiro Fórum Social Mundial, também realizado em Porto Alegre, 

foi criada a SENAES (Secretaria Nacional de Economia Solidária) e o FBES (Fórum Brasileiro 

de Economia Solidária), vindo a representarem, respectivamente, a institucionalização, por um 

                                                           
12 “Arruda trabalha a Economia Solidária ou Socioeconomia Solidária como projeto de vida, uma proposta de 

justiça para o trabalhador; ao passo que Singer retoma a proposta do socialismo, um socialismo democrático, 

humanizado e autogestionário; e, por último, Gaiger, trata a Economia Solidária a partir da sua especialidade 

científica.” (MONTEIRO; GONÇALVES, 2020, p. 15) 
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lado, e a articulação de movimentos sociais, por outro, ambas vindo a se materializar no 

Conselho Nacional de Economia Solidaria (CNES)13, criado três anos depois, em 2006 (CEIA, 

2021). No âmbito educacional especificamente, a articulação de diversos atores, notadamente 

fóruns estaduais, viabilizou a implantação de Centros de Formação em Economia Solidária 

(CFES), um de atuação nacional, a partir de 2009, e cinco de alcance regional (Norte, Nordeste, 

Sudeste, Centro-Oeste e Sul), em 2010:  

Cada CFES, de acordo com o contexto regional, assumiu a tarefa de formação 

de educadores/formadores, a sistematização das experiências educativas e a 

disseminação de metodologias de educação popular, a experimentação da 

autogestão pedagógica e organização de uma rede nacional de educadores. 

(ADAMS et ali, 2015, p. 232-233) 

O estabelecimento desses arranjos institucionais não significou, no entanto, que o 

governo Lula tenha assumido “a promoção da economia solidária e do cooperativismo 

autogestionário em detrimento do sistema cooperativista oficial da OCB” (CEIA, 2021, p. 210, 

grifos do autor). No que tange a questão educacional, o FBES articulou a construção de 

pareceres pedagógicos, em interlocução com a SENAES, cujo quadro era, em sua maioria, era 

formado por gestores públicos que haviam apoiado e militado o/no movimento da economia 

solidária, o que, segundo Adams et ali (2015, p. 233, grifos nossos) “a princípio facilitou [...] 

consensos [, mas] o conflito se estabeleceu na correlação de força entre as estruturas internas 

de governo, [...] que manteve a ECOSOL restrita a um apêndice da política nacional de 

emprego e da formação profissional.” 

Em uma avaliação das políticas públicas de educação em economia solidária até o fim 

do governo Lula, esses autores (ADAMS et ali, 2015, p. 233) reconhecem suas conquistas 

significativas, mas entendem que “não foram suficientes para tirar a economia solidária de um 

âmbito marginal em relação à economia hegemônica”. Complementam que, com relação à 

“concepção e ao projeto político da ECOSOL” (idem), apesar da expressiva “participação dos 

diferentes atores do movimento” (idem), isso não resultou em políticas públicas e dotações 

orçamentárias mais consistentes, sendo percebidas por “sentimentos de retrocesso” (idem). O 

governo Dilma, a seu turno, foi marcado pela promulgação de diversas políticas de 

consolidação das redes de economia solidária e ampliação de seu alcance, porém, com muitos 

percalços de implementação (CEIA, 2021).  

Em 2016, após o impeachment de Dilma Roussef, a subsequente demissão de Paul 

Singer como Secretário Nacional de Economia Solidária marcou o início do processo de 

                                                           
13 Economia Solidária será, doravante, expressa em maiúsculas sempre que se referir ao seu arranjo institucional 

com o Estado.  
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extinção da SENAES, transformada em subsecretaria na Secretaria de Relações do Trabalho, 

em novembro do mesmo ano (CEIA, 2021). Já no governo Bolsonaro, em 2019, com a extinção 

do Ministério do Trabalho, transformou-se em departamento do Ministério da Cidadania, 

vinculada à Secretaria de Inclusão Social e Produtiva Urbana, responsável apenas pelas 

políticas urbanas de promoção da Economia Solidária. As rurais, coordenadas por departamento 

ligado à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, no Ministério da Agricultura 

(PINHO, 2019).  

No entanto, a despeito do declínio do apoio estatal, dados estatísticos apresentados por 

Gaiger e Kuyven (2019; 2020) concluem que os empreendimentos solidários “não nasceram 

graças ao poder público, não sendo de se esperar que venham a sucumbir apenas por sua falta” 

(ibidem, p. 14). Gaiger (2020, p. 107) também aponta que, em termos de participação 

sociopolítica, a ECOSOL se mantém como “desaguadouro de demandas e expectativas, de 

espaço de convergências transversal a organizações específicas e a aos movimentos populares 

que emergiram ou se destacaram nas últimas décadas” (ibidem, 108).  
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3. ECONOMIA SOLIDÁRIA E A RELAÇÃO CAPITAL-TRABALHO 

 

 

A proposta das duas primeiras seções deste capítulo é aplicar uma metodologia analítica 

(CARDOSO; FALETTO, 1970) na qual, identificando no nível conjuntural14 os conflitos e 

contradições das unidades produtivas da ECOSOL, sua determinação recíproca com o nível 

estrutural permitirá explicitar categorias sociais, políticas e econômicas que caracterizem a 

relação de dependência. Nesse sentido, as unidades produtivas – expressas na sua forma de 

organização, nos seus valores e nos seus interesses fundamentais, todos descritos na teoria sobre 

economia solidária – serão a unidade mínima de análise.   

Inicialmente conceituada por Razeto (1993) como uma construção teórica de cunho 

científico, a economia solidária foi formulada a partir dessas experiências econômicas 

significativas que, embora diferentes, partilhavam algumas características constitutivas e 

fundamentais de solidariedade, cooperação e autogestão comunitária, definindo, assim, uma 

racionalidade específica, distinta de outras lógicas econômicas. Já Paul Singer (2002b, p. 24) 

localiza sua origem histórica “pouco depois do capitalismo industrial”.  

No nível estrutural, o sistema capitalista tem a competitividade como uma de suas 

características fundamentais na geração de desigualdade, haja vista estratificar os bem-

sucedidos por acúmulo de privilégios em relação aos que falham na tarefa de atingir os 

requisitos mínimos para obter e manter a mesma acumulação. Paul Singer (2002b) defende, 

então, que uma sociedade pautada pela igualdade necessita ter uma economia solidária, baseada 

na cooperação entre todos os seus participantes.  

Para Singer (idem), a principal diferença entre o modo de produção15 capitalista e a 

economia solidária se dá com relação ao direito de propriedade “dos meios sociais de produção, 

ou seja, dos que só podem ser operados coletivamente” (SINGER, 2005, p. 13, grifos do autor). 

De tal modo que, no sistema de associação solidária, os recursos iniciais (Capital) e as decisões, 

bem como os ganhos ou perda delas decorrentes, são compartilhados por todos, não havendo, 

portanto, separação entre Capital e Trabalho (GAIGER, 2006).  

No nível conjuntural, empresas capitalistas terão grandes diferenças de remuneração 

derivadas da própria competitividade existente no mercado de trabalho, baseado no princípio 

                                                           
14 “nível [...] da realidade social [...] no qual vivem os atores” (ALONSO, 2016, p. 17) 
15 Nas ciências econômicas, refere-se a um tipo de organização social e econômica ligada a uma fase de 

desenvolvimento específica das relações de produção e das forças produtivas.  
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de oferta e demanda, tanto de salários, quanto de produtividade. Por outro lado, empresas 

solidárias terão retiradas coletivamente negociadas para todos os seus membros, sendo 

equivalentes para todas as funções ou com pequenas diferenciações entre trabalho manual e 

intelectual. Neste último caso, parte-se do princípio de que “alguma desigualdade é tolerável 

desde que ela sirva para melhorar a situação dos menos favorecidos” (SINGER, 2002b, p. 13), 

beneficiando-se, portanto, as atividades intelectuais, notadamente aquelas de cunho técnico e 

administrativo.  

Empresas solidárias, por sua vez, como não repartem lucros e dividendos entre um 

pequeno grupo de acionistas, mas entre todos os seus membros, têm objetivos e grupos 

decisórios diferentes das empresas capitalistas, de modo que “o objetivo máximo dos sócios da 

empresa solidária é promover a economia solidária tanto para dar trabalho e renda a quem 

precisa como para difundir no país (ou no mundo) um modo democrático e igualitário de 

organizar atividades econômicas” (ibidem, p. 16, grifos nossos).  

Nesse sentido, cumpre esclarecer que, no escopo dessa monografia, a ruptura com a 

dependência, enquanto variável dependente, seria determinada pela variável independente – 

autonomia da Economia Solidária – tendo sua intensidade afetada pela variável interveniente 

– princípios pedagógicos da autogestão. Logo, será preciso demonstrar duas correlações: a 

dependência entre a Economia Solidária e o modo de produção capitalista (variáveis 

dependente-independente), assim como o grau de influencia dos princípios da autogestão na 

autonomia da Economia Solidária (variáveis interveniente-independente).  

No primeiro caso, estudar a relação entre economia solidária e modo de produção 

capitalista significa verificar a possibilidade de “alterar de forma substantiva as relações de 

dependência” (CARDOSO; FALETTO, 1970, p. 28, grifos nossos) que impliquem na 

existência, além de diferenciação econômica, de “um projeto de autonomia crescente e uma 

mudança nas relações entre as classes” (idem). No segundo caso, trata-se de evidenciar como, 

no nível conjuntural, uma abordagem pedagógica centrada na autonomia poderia contribuir 

para a autonomia da Economia Solidária no nível estrutural. Nos dois casos, a análise será feita 

a partir dos conflitos e contradições entre os níveis conjuntural e estrutural da organização das 

atividades econômicas, ou seja, dos empreendimentos solidários como unidade mínima de 

análise.    

Observando a relação entre as variáveis dependente e independente, portanto, é preciso 

recuperar a metodologia analítica que permite compreender como se dão as relações de 

dependência que, para Cardoso e Faletto (1970), partem das determinações recíprocas entre (a) 
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condições econômicas e sociais historicamente estruturadas e (b) o grupo dos objetivos, 

interesses, valores e ideologias dos setores da sociedade.  

Nesse sentido, o propósito da Economia Solidária – promover-se – permitirá explicitar 

como condições socioeconômicas, historicamente estruturadas: a auto-organização das 

unidades produtivas autogeridas comunitariamente se articulando em redes até formar um 

arranjo institucional, logo, da esfera econômica para a esfera social, cujo processo já fora 

devidamente evidenciado no capítulo anterior.  

Em segundo lugar, o (b) conjunto de objetivos, interesses, valores e ideologias do 

“campesinato16 e setores operário-populares” (CARDOSO; FALETTO, 1970) marginais ao 

arranjo institucional do cooperativismo da OCB – que são os movimentos de base da economia 

solidária – pode ser expresso em termos conceituais como:  promover-se como “racionalidade 

socioeconômica específica” (GAIGER, 2006, p. 516) que venha a se configurar como um 

“modo de produção alternativo” (SINGER, 2002b, p. 90), portanto, da esfera social para a 

esfera econômica.  

O passo seguinte da metodologia analítica de Cardos e Faletto (1970) é, a partir dessa 

determinação recíproca, identificar categorias que exprimam os interesses e valores em conflito 

no processo, que nada mais são que as relações de dominação entre as classes (ou setores, nesse 

caso específico). O recurso utilizado para isso será explicitar esses interesses e valores 

interclassistas, a partir dos conflitos e contradições entre conjuntura e estrutura, dentro dos 

“formatos produtivos autogestionários” (GAIGER, 2006, p. 513). Para isto, bastará retomar a 

exposição sobre as diferenças entre as empresas capitalistas e solidárias, localizando-as na 

relação Capital-Trabalho.  

Luiz Inácio Gaiger (2006) aponta que, ao contrário da capitalista, a empresa solidária – 

para a totalidade dos indivíduos que dela fazem parte – se funda na indivisão entre esses dois 

fatores de produção (Capital e Trabalho). Assim, procurando integrar as determinações 

estruturais aos “valores, [...] formas de sociabilidade e [...] fatos gerados pelos próprios atores 

sociais”, portanto, conjunturais, o autor (ibidem, p. 514) aponta que, além dessa característica 

(indivisão Capital-Trabalho), há nos formatos cooperativos e autogestionários: (α) uma 

racionalidade própria que determina comportamentos fortemente baseados em reciprocidade; 

(β) processos de subjetivação com sentido emancipatório na experiência socioprodutiva; e (γ) 

                                                           
16 Setor considerado excluído da “nova aliança nacional de poder” na política varguista, segundo Cardoso e Faletto 

(1970, p. 66), o campesinato é aqui encarado como parte da classe social composta também pelos setores operário-

populares e setores da nova classe média.  
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a persistência de impedimentos importantes – externos e internos17 – que levam a dilemas entre 

o desenvolvimento do empreendimento e a realização do conjunto de trabalhadores: 

Os indivíduos que geram o excedente, no âmbito da produção, 

simultaneamente são aqueles que deliberam sobre a finalidade e o uso do 

excedente produzido. Essa indivisão entre capital e trabalho não representa 

apenas uma diferença fundamental diante da produção capitalista; ao mesmo 

tempo, coloca os trabalhadores associados diante de uma dupla dialética: em 

primeiro lugar, distinguir e compatibilizar as necessidade [sic] de 

acumulação e de investimento do empreendimento (isto é, do capital), com 

as necessidades e interesses dos seus associados (isto é, do trabalho), que 

pressionam por ganhos imediatos, via antecipação ou maior divisão das 

sobras, etc. Questão do equilíbrio, geralmente tênue, entre preservar e 

distribuir os excedentes. Em segundo lugar, canalizar para o 

empreendimento os ganhos gerados pelos esforços do conjunto de 

trabalhadores, tornando tais ganhos essencialmente coletivos, e, ao mesmo 

tempo, reconhecer as diferenças entre os aportes individuais, fazendo-lhes jus 

através de contrapartidas proporcionais. Questão do equilíbrio entre os 

ganhos coletivos e os benefícios exlusivamente [sic] individuais. (idem, p. 

525, grifos nossos) 

Assim, a divisão entre capital e trabalho, no nível estrutural, exterior à empresa solidária, 

introduz interesses relacionados à destinação do capital e valores dos associados em relação à 

distribuição dos frutos de seu trabalho, cujo conflito constitui um dilema mais amplo derivado 

daquelas duas questões de equilíbrio: é o que Gaiger (2006, p. 525) denominou “dupla 

dialética”, entendida como as “tensões entre exigências parcialmente inconciliáveis, diante das 

quais é impossível tanto a mera supressão de um dos termos quanto o estabelecimento definitivo 

de uma solução intermediária entre ambos.” (idem, nota de rodapé).  

Mas como sistematizar essas contradições da dupla dialética de Gaiger (idem) para 

identificar quais são esses interesses e valores em conflito em termos de categorias 

socioeconômicas? Robert Srour (2012), ao empregar a metodologia weberiana para 

compreender as ações sociais no contexto das relações de poder nas organizações, coloca que: 

Toda organização importa do ambiente externo objetos naturais e objetos 

sociais para poder realizar suas atividades — vivemos, afinal, num mundo 

material. E, por ser uma coletividade, qualquer organização regula interesses 

internos e externos, ao produzir decisões imperativas para disciplinar seus 

membros e organizar suas relações com o ambiente. Por fim, qualquer 

organização expressa e pratica representações mentais, gera e padroniza 

mensagens cognitivas, sem o que não teria a coesão necessária para funcionar 

[...]. (SOUR, 2012, p. 81, grifos nossos) 

Portanto, considerando a teoria weberiana da ação social racional, é possível, a partir da 

análise das decisões relativas à destinação e à distribuição dos recursos econômicos envolvidos 

                                                           
17 Conjunturais e estruturais, portanto. 
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na relação Capital-Trabalho, classificá-las como sendo ações em relação a fins (interesses) ou 

em relação a valores. De forma esquemática: 

Quadro 4. Relação entre tipos de ação social racional e processo decisório 

conflito 

entre 
de nível 

relativos 

ao 
envolvidos na cuja decisão é 

classificada como ação social 

racional 

interesses estruturais capital destinação preservar excedentes em relação a fins 

interesses conjunturais trabalho destinação distribuir excedentes em relação a fins 

valores conjunturais capital distribuição ganhos coletivos em relação a valores 

valores estruturais trabalho distribuição ganhos exclusivos em relação a valores 

Fonte: Elaboração própria a partir de GAIGER (2006). 

Sistematizadas as contradições relativas às principais decisões possíveis na organização 

dos recursos econômicos da relação capital-trabalho, falta ainda contextualizar esses valores e 

interesses historicamente a partir das características constitutivas da Economia Solidária no 

Brasil. Robert Srour (2012, p. 91) afirma que toda organização abrange duas dimensões além 

da “produção econômica”: a “produção política” e a “produção simbólica”.   

Assim, na organização dos recursos econômicos da relação Capital-Trabalho, sua 

dimensão econômica, os interesses em conflito relacionam-se à dimensão política e os valores, 

à dimensão simbólica. Portanto, a forma de gestão18 desses arranjos produtivos correlacionar-

se-ia à indivisão Capital-Trabalho, pois, em autogestão, as produções política e simbólica 

seriam virtualmente indivisas: todo o conjunto de trabalhadores de cada unidade produtiva 

disporia coletivamente de “recursos (haveres ou riquezas); concursos (poderes ou apoios); e 

discursos (saberes ou conhecimentos)” (ibidem, p. 102). Autogestão pressupõe, portanto, que 

Capital-Trabalho se mantenha indiviso na medida que interesses e valores também se 

mantenham coletivamente organizados.  

No contexto da economia solidária, Gaiger (2006), ao tratar dos formatos cooperativos 

autogestionários, aponta, além da (γ) dupla dialética, duas características: (α) uma 

racionalidade própria e (β) processos de subjetivação com sentido emancipatório; como já foi 

colocado. De forma análoga, Razeto (1993) denota três características da economia solidária – 

(a) cooperação, (b) solidariedade e (c) autogestão comunitária. Adicionalmente, a natureza de 

demandas como “distinguir e compatibilizar [...], preservar e distribuir [e] reconhecer as 

diferenças” (GAIGER, 2006, p. 525, grifos nossos) e semelhanças permite também adicionar 

princípios da abordagem pedagógica proposta por Singer (2005, p. 16) enquanto indicações de 

valores e interesses em conflito no processo:  

[...] a prática da Economia Solidária exige que as pessoas que foram formadas 

no capitalismo sejam reeducadas. Essa reeducação tem de ser coletiva, pois 

ela deve ser de todos os que efetuam em conjunto a transição, do modo 

                                                           
18 Organização das atividades econômicas. 
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competitivo ao cooperativo de [destinação da] produção e distribuição [dos 

ganhos] [e] representa um desafio pedagógico, pois se trata de passar a cada 

membro do grupo [1] outra visão de [2] como a economia de mercado pode 

funcionar e do [3] relacionamento cooperativo entre sócios, para que a 

Economia Solidária dê os resultados almejados. (SINGER, 2005, p. 16, grifos 

nossos) 

Para o nível estrutural, Paul Singer (ibidem, p. 16) coloca que o “desafio pedagógico 

[da] economia solidária [...] é criar situações em que a reciprocidade [surja] espontaneamente”, 

onde a (i) prática participativa, motivada tanto pela (ii) “convicção intelectual [quanto pelo] 

[(iii)] afeto pelo próximo, com o qual se coopera” (idem, grifos nossos). No nível conjuntural, 

portanto, essa formulação pode ser traduzida na dupla dialética de Gaiger (2006) da seguinte 

forma, se organizarmos todos esses elementos esquematicamente: 

Quadro 5. Interesses e valores em conflito na relação capital-trabalho 

contextos 
formatos produtivos 

autogestionários 

Economia 

Solidária 
pedagogia da Economia Solidária 

dimensão 

organizacional 

autores Gaiger (2006, p. 514) 
Singer (2002b, p. 

24) 
Singer (2005, p. 16) Srour (2012, p. 82) 

conflito capital-

trabalho 

“persistência de 

impedimentos 

importantes” 

autogestão 
comunitária 

“prática 
participativa” 

“outra visão 
sobre” 

econômica 
(haveres) 

interesses envolvidos 

na destinação 

“processos de 
subjetivação com 

sentido 

emancipatório” 

solidariedade 

“afeto pelo 

próximo, com o 
qual se coopera” 

“o relacionamento 

cooperativo entre 
sócios” 

política 

(poderes) 

valores envolvidos na 

distribuição 

“racionalidade 

própria 

(reciprocidade)” 

cooperação 
“convicções 
intelectuais” 

como a economia 

de mercado pode 

funcionar 

simbólica 

(saberes) 

Fonte: Elaboração própria a partir de GAIGER (2006), SINGER (2002b; 2005) e SROUR (2012). 

Antes de associar o quadro das ações sociais racionais nos processos decisórios (Quadro 

4) a este (Quadro 5), acima, dos conflitos na relação capital-trabalho, dois esclarecimentos são 

importantes, a fim de aprofundar essa mesma contextualização. O primeiro, já discutido, se 

refere à organização das atividades econômicas, que tanto significa a divisão externa 

(estrutural) entre capital e trabalho, portanto o modo de produção – capitalista – quanto à sua 

indivisão interna (conjuntural), se referindo, portanto, à forma de gestão – autogestionária.  

O segundo é que solidariedade se trata de “interesse grupal” (SROUR, 2012, p. 118, 

grifos nossos), portanto, de uma parcela da sociedade, o que, no escopo desta monografia, 

equivale ao conjunto de setores de uma classe social (parte do campesinato e dos setores 

operário-populares) inseridos no nível conjuntural das empresas solidárias. Esse interesse 

grupal, classificado como “altruísmo restrito que corresponde a práticas de apoio mútuo que 

beneficiam um grupo ou alguns grupos” (ibidem, p. 252, grifos do autor), contrapõe-se ao 

particularismo como o interesse grupal que pode “conduzir à satisfação dos interesses 

empresariais à custa dos outros” (ibidem, p. 250).  
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A cooperação, continuando o mesmo raciocínio, trata-se de valor associado à igualdade 

(ALMEIDA, 2011) presente no arcabouço ideológico socialista e anarquista, contrapondo-se 

à competição entre indivíduos, que “distinguem os melhores ou os mais fortes [...], justificam 

a obtenção de privilégios e patrocinam também um jogo de soma zero”, segundo Srour (2012, 

p. 165). Assim, combinando os dois quadros (Quadro 4 e Quadro 5) de forma esquemática: 

Quadro 6. Processos decisórios associados a interesses e valores 

conflito entre enquanto de nível relativo ao envolvido na cuja decisão é 

particularismo interesse estrutural capital destinação preservar excedentes 

solidariedade interesse conjuntural trabalho destinação distribuir excedentes 

cooperatividade valor conjuntural capital distribuição ganhos coletivos 

competitividade valor estrutural trabalho distribuição ganhos exclusivos 

Fonte: Elaboração própria. 

No quadro acima, os interesses e valores derivados da separação entre Capital e 

Trabalho, presentes no ambiente externo à empresa solidária (estrutural), influenciarão as 

decisões dos associados quando se trata de definir como vão reagir aos dilemas que a indivisão 

Capital-Trabalho constitui internamente, especialmente no que se refere a “conciliar suas 

premissas ideológicas e organizacionais com sua viabilidade econômica a médio e longo 

prazos” (GAIGER, 2006, p. 517). Nesse sentido, quatro serão as possíveis combinações entre 

as decisões disponíveis: (i) preservar excedentes com ganhos exclusivos, (ii) distribuir 

excedentes com ganhos coletivos, (iii) preservar excedentes com ganhos coletivos e (iv) 

distribuir excedentes com ganhos exclusivos.  

No nível estrutural, a (i) preservação de excedentes com ganhos exclusivos remete à 

empresa capitalista, em que as necessidades de acumulação e de investimento do capital 

(particularismo enquanto interesse) são conjugadas com benefícios exclusivamente individuais 

na distribuição dos ganhos (competitividade enquanto valor). Da mesma forma, 

conjunturalmente, a (ii) distribuição de excedentes com ganhos coletivos refere-se a uma 

empresa solidária virtualmente livre de influências externas (estruturais): prevalecem as 

necessidades e interesses dos associados na destinação dos excedentes (solidariedade em 

relação ao Trabalho) combinados a ganhos coletivos igualmente distribuídos (cooperatividade 

como valor em relação ao Capital).  

As combinações (iii) e (iv) é que evidenciarão os conflitos resultantes da indivisão 

Capital-Trabalho na conjuntura, reciprocamente determinados pela divisão Capital-Trabalho na 

estrutura.  O Quadro 7, a seguir, apresenta, de forma sistematizada, as quatro combinações e 

seus respectivos desdobramentos e significados possíveis, a serem demonstrados:  

Quadro 7. Processos decisórios combinados e seus desdobramentos 
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decisões combinadas tipo de organização aspectos da organização conflito entre 

distribuir excedentes com 

ganhos coletivos  

autogestão cooperativa e 

solidária  

conflitos envolvidos na 

distribuição 

Trabalho + Capital baseado na 

conjuntura 

preservar excedentes com 

ganhos exclusivos  

empresa capitalista competitiva 

e particularista 

conflitos envolvidos na 

destinação 

Capital x Trabalho baseado na 

estrutura 

preservar excedentes com 

ganhos coletivos  

autogestão cooperativa + 

capitalismo particularista 
decisões baseadas no Capital 

interesses estruturais x 

valores conjunturais 

distribuir excedentes com 

ganhos exclusivos  

autogestão solidária + 

capitalismo competitivo  
decisões baseadas no Trabalho 

valores estruturais x interesses 

conjunturais 

Fonte: Elaboração própria. 

Trata-se agora de extrair categorias sociais e econômicas a partir dos valores e interesses 

das classes em conflito utilizando-se, para isso, de suas concepções historicamente localizadas. 

Assim, pretende-se evidenciar os elementos históricos relacionados à solidariedade como 

“interesse grupal” (SROUR, 2012, p. 118, grifos nossos) ligado ao Trabalho e à 

cooperatividade como o principal valor quando se trata de dilemas conjunturais relativos ao 

Capital, ambos considerados para o campesinato e setores operário-populares brasileiros.  

 

3.1.      Solidariedade como interesse relacionado ao trabalho  

Para Vera Westphal (2008) solidariedade, considerando suas diversas manifestações 

teóricas, tem dois aspectos comuns que se destacam: – adjetivo – “um substrato descritivo [...], 

constituindo-se na idéia da relação de reciprocidade entre os membros de um grupo” (ibidem, 

p. 44, grifos nossos) e  – substantivo – “uma base normativa da solidariedade, presente no 

cotidiano da política, da filosofia moral e em parte também na sociologia” (idem, grifos nossos). 

A autora (idem) identifica, historicamente, dois tipos de solidariedade: a “concepção pré-

moderna” (idem) e a moderna; a primeira “prioriza as relações humanas” (idem) baseada em 

princípios republicanos e, notadamente, cristãos, já a segunda, “tem imbuída a dimensão e as 

ações de cunho político estatal” (idem).  Na América Latina:  

[...] a partir dos anos 1960, ocorreu o desenvolvimento da Teologia da 

Libertação (TL) como decorrência da situação histórica, econômica e social 

vivida no continente. Com base teórica na teoria da dependência e na análise 

estrutural-social marxista, a TL procura um caminho para a promoção dos 

oprimidos, dos sem-dignidade, dos sem-direitos, em pessoas de direito. [...] 

No processo de aprendizagem dialógica, os atingidos tomam consciência 

crítica de sua realidade e procuram por soluções que possam preencher sua 

necessidade de liberdade, autodeterminação e condições de vida digna. [...] 

O socialismo é defendido pela TL de forma explícita, já que as manifestações 

estruturais capitalistas como pobreza, exclusão e injustiça, atingem a 

maioria dos membros da sociedade. (WESTPHAL, 2018, p. 46, grifos nossos) 

Nota-se, portanto, uma abordagem direcionada à perspectiva de classe social, mais 

voltada para os setores economicamente subalternizados, bem como um apelo à cidadania e 

aos valores cristãos. No entanto, Westphal (2008) entende que essas concepções não eram 

suficientes para a realidade latino-americana, haja vista a necessidade de transformações na 
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sociedade que se dessem através de reformas institucionais, ao passo que a Teologia da 

Libertação considerava que essas mudanças seriam levadas à efeito pelo povo. Nesse sentido, 

a concepção de solidariedade no Brasil se aproxima mais da noção pré-moderna, pois pauta-se 

tanto em “irmandade/fraternidade” (ibidem, p. 47), quanto em “reciprocidade exercida entre 

iguais” (idem, grifos nossos), não sendo, portanto, um interesse universalista, mas classista e 

de grupo.  

Foi somente com a economia solidária que a concepção de solidariedade foi 

“compreendida como ‘escolhida’ e voluntária em determinados contextos” (WESTPHAL, 

2008, p. 47), se aproximando, portanto, da concepção da solidariedade moderna, embora tenha 

interagido de formas distintas com o Estado – como “modelo de [...] distribuição dos riscos” 

(ibidem, p. 49) – e com a sociedade – nas quais “relações solidárias são baseadas em estima 

simétrica, evocando a participação afetiva no que é individualmente especial na outra pessoa” 

(idem, grifos nossos). Sintetizadas como solidariedade no nível estrutural (Estado) e conjuntural 

(‘relacional’, segundo a autora), essas aproximações são assim questionadas: 

[...] sua ênfase está no sentido relacional ou estrutural? Ela se configura apenas 

numa economia que se desenvolve e movimenta no interior de outra 

economia? Ou é uma economia que funciona paralelamente ao modelo 

econômico dominante, mas ao mesmo tempo necessitando estabelecer 

determinadas relações, principalmente de troca, com o mesmo? (ibidem, p. 49-

50) 

Vera Westphal (2008) conclui que a solidariedade relacional19 prevalece na economia 

solidária como “a consideração e o auxílio aos integrantes de um grupo social, construindo-se 

coesão coletiva” (ibidem, p. 50), ao passo que a solidariedade estrutural “enquanto fundamento 

da política econômica e social não é tão límpido e translúcido”. À princípio, portanto, a 

economia solidária permaneceria ainda indefinida quanto a perspectiva de transformação 

expressiva nas “relações de dependência” (CARDOSO; FALETTO, 1970). De fato, como será 

elucidado mais adiante, essa aparente opacidade estrutural da concepção de solidariedade20 se 

deve às suas distintas formas de expressão factual e/ou legal para com cada um dos três eixos 

pelos quais seus processos sociais se dão: como (1) objeto de políticas públicas; como (2) 

movimento social; e como (3) arranjo econômico produtivo.   

                                                           
19 Conjuntural, na terminologia utilizada para esta monografia 
20 Em que pese o fato de, no caso brasileiro, ter havido “uma unificação simultaneamente conceitual e política” 

(GAIGER; KUYVEN, 2020, p. 14) em torno do termo solidária, esse “vocábulo[,] oriundo do mundo social, [é] 

gerado por um conjunto de atores e deles transferido para as ciências sociais” (idem), não o contrário, evocando, 

portanto, “três processos sociais inter-relacionados: (a) uma construção político-ideológica de parte de 

organizações civis e movimentos populares, [...] (b) um novo alvo de ação das políticas públicas [e] (c) um 

conjunto de organizações econômicas populares”. 
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Oportuno destacar, com relação a este eixos, que, segundo Srour (2012, p. 142), as 

“ideologias econômicas [...] põem em jogo as relações entre o Estado e a economia, ou entre o 

Plano e o mercado”, de modo que no momento histórico em que movimentos autogestionários 

de base e Estado brasileiro consolidam arranjos institucionais, será sua natureza que evidenciará 

a relação – como (1) objeto de políticas públicas e como (3) arranjo econômico produtivo 

idealizado – das empresas solidárias com o modo de produção capitalista. A economia solidária 

tem, então, seu potencial para a ruptura com a dependência baseada na construção de uma 

identidade de classe de natureza informal-factual – portanto enquanto (1) movimento social e 

arranjo econômico produtivo realizado (3) – obstaculizado pela natureza formal-legal de seus 

arranjos institucionais, especialmente com o Estado, cujo vínculo está centralizado nas 

demandas de geração de emprego:  

[...] historicamente, o Ministério do Trabalho tinha a função singular de 

proteger e fiscalizar o trabalho assalariado. Com a inclusão da promoção da 

Economia Solidária em suas atribuições, o Ministério passa a ser responsável 

pela promoção também de formas outras de geração de emprego, em 

especial o trabalho cooperativado autogestionado. (CEIA, 2021, p. 209, grifos 

nossos) 

Ora, a Economia Solidária se constitui devido, em grande medida, às consequências das 

políticas neoliberais adotadas no Brasil a partir dos anos 90, de modo que se localiza na 

passagem da matriz econômica dirigista – apoiada na ideologia econômica nacional-

desenvolvimentista com sistema de regulação corporativa – para a matriz liberal – inspirada 

na ideologia neoliberal com regulação pelo mercado – onde o “Estado benfeitor (protecionista, 

produtor, assistencialista, paternalista)” (SROUR, 2012, p. 223), mantinha um planejamento 

econômico diretivo.  

Dessa forma, o Brasil, ao combinar características de uma “economia do setor público” 

(ibidem, p. 217) ou “economia mista de mercado” (idem, p. 205) – nacionalmente estruturada 

a partir de seus processos históricos – e uma “economia social de mercado” (idem) – 

internacionalmente condicionada pela influência do neoliberalismo – caracterizou-se pelo 

predomínio de “um Estado ótimo [que] induz as forças econômicas” (ibidem, p. 205, grifos 

nossos).  

No país, portanto, parece se manter ainda o planejamento diretivo de outrora, em que 

“o Estado conduz a atividade econômica, [...] atua como empresário, fixa metas e meios para a 

economia através de um plano [e,] ao controlar salários e benefícios sociais, visa satisfazer de 

forma crescente os interesses das classes subalternas” (ibidem, p. 210), de modo que a 
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promoção da Economia Solidária, nesse contexto, parece ter sido – do ponto de vista estatal – 

apenas mais um objeto dessa forma de planejamento econômico.  

Nesse sentido, as ideologias política e econômica, bem como a identificação das classes 

sociais envolvidas nos dilemas dos formatos produtivos autogestionários permitirão elaborar 

um último arranjo esquemático (Quadro 8) em que cada uma das quatro combinações decisórias 

possa expressar categorias socioeconômicas cujas determinações recíprocas caracterizariam a 

possibilidade de ruptura com a dependência. Resta, para isso, trazer as concepções 

filosóficas, históricas e teóricas sobre cooperatividade.  

 

3.2.       Cooperação como como valor relacionado ao capital 

Para o escopo desta monografia, importa evidenciar, no âmbito do pensamento histórico 

e filosófico, a concepção de cooperação como valor associado ao Capital, recuperando, 

portanto, de Srour (2012, p. 91) a ideia de que nas organizações há uma dimensão simbólica, 

além da econômica e política, em que esta última associa-se aos interesses em conflito e aquela 

primeira, representativa, aos valores. Nessa direção, Almeida (2011, p. 58) aborda a história da 

cooperação apontando que a identidade de grupo se dá a partir de marcadores simbólicos que 

sinalizem a partilha de normas de cooperação e a possibilidade de punição em situações de 

comportamento oportunista. 

[...] o passado evolutivo humano foi propício à evolução de capacidades 

mentais complexas e específicas para lidar com o problema da 

cooperação, [ou seja,] os seres humanos têm uma psicologia capaz de 

identificar oportunistas, de atribuir valores abstratamente a praticamente 

qualquer classe de coisas e de raciocinar em termos de custo e benefício – 

todas essas condições relevantes para que alguém se torne capaz de participar 

de relações de troca. (ibidem, p. 49, grifos nossos) 

Almeida (ibidem, p. 93) distingue, então, comportamentos primários – aqueles 

independentes do sistema de recompensas e punições – como induzidos por comportamentos 

secundários – “pautados por instituições sociais, como o direito, a moral ou a religião, por 

exemplo” (ibidem, p. 95).  Ademais, no que se refere à inclinação para a igualdade, o autor 

(idem) aponta pré-disposições cognitivas humanas que invertem o senso de hierarquia estrita, 

configurando uma psicologia igualitária “baseada em uma pirâmide invertida, em que é o líder 

quem deve obediência às normas comunitárias” (ibidem, p. 100).  

A partir desses achados, é possível afirmar, com bastante segurança, que as relações de 

cooperação humana são orientadas por valores e normas compartilhadas. As diversas formas 
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cooperativas começam a se constituir como uma nova “moralidade básica do trabalho” 

(SROUR, 2012, p. 230, nota de rodapé), a partir de um contexto histórico específico que pode 

ser localizado na primeira metade do século XIX, com os movimentos organizados de 

trabalhadores que demandavam melhores condições laborais, como um dos principais fatores 

nos quais: 

[...] modelos alternativos para a superação deste modelo de embate direto entre 

capital e trabalho surgem: seja através da regulação estatal da organização 

econômica, até a transformação do sistema econômico como um todo e sua 

substituição por um ‘novo mundo moral’, os inúmeros modelos de 

sociedades futuras voltadas para a cooperação, em contraponto à 

preponderância da competição reinante. (CEIA, 2021, p. 24, grifos nossos) 

Cooperativismo, socialismo e sindicalismo foram alguns dos modelos de organização 

surgidos nesse período, sendo que o trabalho cooperativado – objeto de interesse para o escopo 

dessa monografia – teve suas origens enredadas com a formação de uma identidade de grupo 

que as caracterizaram como classe operária organizada politicamente, conforme apresentado no 

final do capítulo anterior. Nesse sentido, a cooperação como valor se associa ao salário e, 

consequentemente, ao Capital, constituindo uma nova identidade de grupo como punição a um 

comportamento oportunista diferenciado nos grupos que lhes expropriavam riqueza. 

No Brasil, com a redemocratização e subsequente implementação do programa 

neoliberal no país, as falsas cooperativas21 do sistema OCB, administrativa e logisticamente já 

pouquíssimo diferenciadas das empresas privadas, são legalmente ‘liberadas’ para utilizar “mão 

de obra no processo de terceirização de sua força de trabalho” (CEIA, 2021, p. 169), rompendo 

o último laço dos associados com o ideário cooperativista: a cultura do trabalho associado passa 

a ser, então, substituída pela do trabalho autônomo. Assim, cooperativismo no Brasil torna-se 

valor associado ao Capital pelo ideário econômico neoliberal: no sentido de “responsabilidade 

individual [enquanto] moralidade básica do trabalho” (SROUR, 2012, p. 230, nota de rodapé).   

Nessa conjuntura, o trabalhador “em vez de lutar contra o assalariamento e procurar 

uma alternativa emancipatória ao mesmo, [...] passou a defender os direitos conquistados e sua 

ampliação” (ibidem, p. 109). Se as cooperativas, no século XIX, tencionavam “eliminar o 

assalariamento e substituí-lo por autogestão” (ibidem, p. 29), no século seguinte, passaram a 

demandar sua reintrodução nas cooperativas (ibidem, p. 110), sem que os princípios 

autogestionários fossem necessariamente considerados. Dentre os motivos que levaram a essa 

                                                           
21 “coopergatos ou gatoperativas” (CEIA, 2021, 169) 
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dissociação, destacam-se o próprio “arranjo institucional entre capital e trabalho” (CEIA, 2021, 

p. 249) e a existência de modelos de associação concorrentes (idem, p. 210).  

No mesmo diapasão, desde a instituição da Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES), o cooperativismo corporativista22, cujos arranjos institucionais no Brasil se 

configuraram pela “permeabilidade [de seus] dirigentes dentro dos órgãos de promoção da 

agricultura [...] desde [o] início do século XX” (CEIA, 2021, p. 223) obstaculizou em diversos 

momentos a constituição da ECOSOL como modelo preferencial do Estado no financiamento 

e execução de políticas públicas.  

Essa concepção de cooperação no contexto do modo de produção capitalista permitirá, 

também, esclarecer como sua percepção se diferencia entre os níveis estrutural e conjuntural, 

onde não há divisão Capital-Trabalho, sendo, portanto, o excedente – capital de propriedade do 

conjunto de associados, resultado de seu trabalho também conjugado – o que remete às duas 

combinações de decisões baseadas no Capital e no Trabalho que ainda restam ser apresentadas.  

Nesse sentido, ao preservar excedentes com ganhos coletivos, os trabalhadores decidem 

pela acumulação e/ou investimento no empreendimento, ou seja, reservam capital que não será 

diretamente distribuído entre os trabalhadores, assumindo o risco, portanto, de inscrevê-los nas 

“leis imanentes do modo de produção capitalista [...] a ampliar continuamente seu capital a fim 

de conservá-lo por meio da acumulação progressiva” (MARX, 2017, p. 605).  

Destarte, no nível estrutural, o conjunto de “interesses grupais em detrimento dos 

interesses alheios” (SROUR, 2012, p. 250) – o particularismo – entendido aqui como o par 

estrutural da cooperatividade nesse tipo de decisão, acaba por se manifestar como o interesse 

do capital em “gerar valor econômico e agregá-lo aos ativos” (ibidem, p. 243). Deste modo, as 

decisões envolvendo a destinação do capital contribuem para definir a natureza do 

empreendimento solidário em função do tipo de investimento ou acumulação realizado, 

influenciando, também, na forma de interação estrutural da rede solidária. Consequentemente, 

o particularismo nesse tipo de decisão tende a aumentar o risco de que seus arranjos produtivos 

e institucionais passem a se “constituir [em] um modo de produção alternativo ao capitalismo 

[, ou seja,] meramente intersticial” (SINGER, 2002b, p. 90).  

A última alternativa, distribuir excedentes com ganhos exclusivos – que já fora tema de 

extensas discussões durante o processo histórico de construção das teorias antissistêmicas no 

                                                           
22 Fruto da progressiva “associação entre cooperativismo e agronegócio” (CEIA, 2021, p. 223) devida à “eventual 

confusão de classe entre burguesia industrial e produtor rural” (idem) 
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cooperativismo europeu – insere uma dinâmica similar à estratificação salarial capitalista na 

distribuição do capital excedente entre os associados. Segundo Marcos Ceia (2021), a 

diferenciação entre os ganhos dos trabalhadores seria, para teóricos como Louis Blanc e 

Philippe Buchez, um estímulo para a cultura de competividade própria do sistema capitalista, 

portanto, indesejável; por outro lado, teóricos como Charles Fourier e Pierre-Joseph Proudhon, 

ainda que por razões diferentes, consideravam a diferenciação um mecanismo justo de 

distribuição dos ganhos. Althusser (2017, p. 59), em um dos textos introdutórios de ‘O Capital’, 

evoca Marx, ao afirmar que:  

[...] a questão do salário não pode de modo algum se resolver “por si mesma” 

através da “distribuição”, entre operários e outros trabalhadores assalariados, 

dos “benefícios” do desenvolvimento, ainda que espetacular, da 

produtividade.  

No caso brasileiro, entretanto, ao se considerar a cooperação um valor relativo ao capital 

manifestado como responsabilidade individual do trabalhador – que se utilizará da remuneração 

para os fins que a sua livre escolha determine – cria-se um dilema com relação à função do 

Capital (e da mais-valia) não apenas a nível individual, mas social. Nesse sentido, é possível 

afirmar que a estratificação dos ganhos tende a levar a maior ou menor estratificação social 

entre os associados à medida que aqueles sejam direcionados a iniciativas solidárias ou 

capitalistas, consequentemente, levando à maior ou menor aproximação dos trabalhadores à 

economia solidária enquanto cultura.  

Essa, portanto, uma das razões para que a cooperação tenha sido utilizada como valor 

relacionado ao Capital internamente, mas valor do Trabalho estruturalmente, nível onde é 

considerada uma mercadoria, afinal, “a criação do excedente fica na dependência de que a 

mercadoria-trabalho se mantenha reificada como fetiche” 23 (MARX, 2017, p. 86). Esse dilema 

remete diretamente ao segundo principal “inimigo” (SINGER, 2002b, p. 19) da economia 

solidária, apontado por Singer (ibidem, p. 21), o “desinteresse dos sócios” (ibidem, p. 19), que 

condiciona a inserção “intersticial” (idem) da economia solidária como modo de produção.  

Se internamente a questão da distribuição dos ganhos se relaciona ao fato de que Capital 

e Trabalho são indistintos nas empresas solidárias e, portanto, sua função está mais relacionada 

à igualdade – proveniente da solidariedade como interesse ligado ao trabalho – do que à 

                                                           
23 Por outro lado, a maior distribuição social dos excedentes, via associações voltadas para o consumo, por 

exemplo, inverteria o sentido da lógica anterior para a redução da estratificação social nos dois níveis, conjuntural 

e estrutural: ampliar-se-ia o mercado consumidor e socializar-se-iam os lucros apenas entre os que consomem (nos 

quais podem estar incluídos os trabalhadores que produziram aquela mercadoria ou serviço). Para maiores 

detalhes, intercorrências e desdobramentos sobre o assunto, recomenda-se a leitura de Ceia (2021). 
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liberdade – originada na competição como valor relacionado ao trabalho, a diferenciação dos 

ganhos provocaria uma tensão que divide progressivamente a cultura dos associados entre uma 

perspectiva competitiva quanto aos valores, portanto meritocrática e individualista, – quanto 

maiores os ganhos, mais liberdade para o atingimento de objetivos individuais – e uma 

perspectiva solidária quanto aos interesses – quanto mais a empresa solidária ganha, mais 

liberdade a coletividade têm para decidir o que deve priorizar para alcançar liberdade 

coletivamente.  

No entanto, não se pode deixar de observar que ambas as decisões – de destinação e de 

distribuição – consideram valores e interesses exclusivos ao grupo dos associados, 

desconsiderando os efeitos de suas decisões para o todo da sociedade, pois “[...] a parte que 

paga o trabalho ou a parte variável do capital, estará na razão inversa do progresso da 

acumulação. (MARX, 2017, p. 629)” no sistema como um todo. Reorganizando, portanto, o 

Quadro 7 (Processos decisórios combinados e seus desdobramentos), para que se tenha uma 

visão geral dos interesses e valores em conflito:  

Quadro 8. Ideologias e setores sociais em relação à Economia Solidária 

interesses e 

valores por tipo 

de organização 

decisões 

combinadas 

interesses x valores 

segundo o nível 
ideologia política 

ideologia 

econômica 

classes ou setores 

envolvidos 

autogestão 

cooperativa e 

solidária 

distribuir 

excedentes com 

ganhos coletivos 

solidariedade e 

cooperatividade 

(ambos na conjuntura) 

socialismo 

nacional-

desenvolvimentismo 
+ “mercado 

socialista”24 

campesinato e 

setores operário-

populares25  

empresa 
capitalista 

competitiva e 

particularista 

preservar 
excedentes com 

ganhos 

exclusivos 

particularismo e 

competitividade 
(ambos na estrutura) 

liberalismo neoliberalismo 

burguesia industrial 

e mercantil + 
transnacionais 

autogestão 
cooperativa + 

capitalismo 

particularista 

preservar 

excedentes com 
ganhos coletivos 

particularismo 
(estrutura) e 

cooperatividade 

(conjuntura) 

socialdemocracia social-liberalismo 

setores excluídos do 
movimento 

cooperativista 

(OCB)26 

autogestão 

solidária + 

capitalismo 
competitivo 

distribuir 

excedentes com 

ganhos 
exclusivos 

solidariedade 

(conjuntura) e 

competitividade 
(estrutura) 

conservadorismo e 

tradicionalismo 
estatismo 

setores ligados ao 

movimento 

cooperativista 
(OCB) 

Fonte: Elaboração própria a partir de Srour (2012) e Ceia (2020). 

Assim, a primeira linha do quadro acima, representada pela autogestão cooperativa e 

solidária, refere-se ao campesinato e setores operários populares inspirados pela ideologia 

socialista e inseridos em uma lógica econômica nacional-desenvolvimentista. A empresa 

capitalista competitiva e particularista, como já evidenciado no Quadro 7 (Processos 

                                                           
24 Economia em que “a regulamentação macroeconômica do Estado não deixou de operar de forma soberana, ainda 

que coubesse ao mercado um papel fundamental na distribuição dos recursos” (SROUR, 2012, p. 220) 
25 Economia Solidária em relação por integração (SINGER, 2002b), como será esclarecido na última seção desse 

capítulo. 
26 Economia Solidária em relação por isolamento (SINGER, 2002b), como será esclarecido na última seção desse 

capítulo.  
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decisórios combinados e seus desdobramentos), refere-se ao conjunto de empresas nacionais 

voltadas para a exportação e empresas internacionais estabelecidas no país – empresas de alta 

tecnologia, empresas modernas de prestação de serviços (de telecomunicação e financeiros, 

principalmente) e aquelas ligadas às atividades de produção intensivas em recursos naturais – 

inspiradas pelo neoliberalismo e reguladas por uma ideologia política liberal, em que há 

“legitimidade da ação dos grupos de pressão (lobbies) que atuam nos limites da lei” (SROUR, 

2012, p. 183).  

Já a autogestão cooperativa associada ao capitalismo particularista, se traduz 

externamente na relação da economia solidária com o capitalismo dependente brasileiro, haja 

vista sua relação decisória com a preservação de excedentes, inserida, portanto, em uma lógica 

econômica social-liberal, que defende a pluralidade das formas de propriedade e acesso ao 

emprego induzido pelo Estado, inspirado por uma ideologia socialdemocrata pautada em 

práticas políticas reformistas. É onde se reconhece o obstáculo (‘inimigo’) inserção intersticial, 

apontado por Singer (2002b): situação em que a economia solidária se torna um arranjo 

produtivo subordinado ao capitalismo dependente nacional, pois passaria a aglutinar parte do 

exército de reserva – “desempregados crônicos ou ocasionais [e trabalhadores] da economia 

informal” (SROUR, 2012, p. 65) – produzido pela burguesia industrial e mercantil e pelos 

interesses das transnacionais.  

Por fim, a autogestão solidária combinada com o capitalismo competitivo, se traduz 

estruturalmente na relação dos associados com o modo de produção capitalista, em que os 

valores cooperativos, influenciados pela ideologia conservadora e representados 

institucionalmente pela Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), promovem uma lógica 

econômica neoliberal, à medida que a responsabilidade individual é privilegiada na mentalidade 

do trabalho associado. A influência desse ideário na economia solidária remete ao seu obstáculo 

denominado desinteresse dos sócios, evidenciado por Singer (2002b): situação em que os 

trabalhadores procuram a economia solidária em busca de trabalho e renda, não se importando 

em participar dos processos decisórios da organização.  

Nesse sentido, ainda que a relação de dependência se verifique, os conflitos 

identificados não parecem se apresentar como obstáculos determinantes a uma alteração 

substantiva, pois empiricamente já existem evidências recentes de alguma mudança na relação 

entre as classes, bem como bastante autonomia em relação a diferenciação econômica, segundo 

Gaiger e Kuyven (2019; 2020). Antes de uma conclusão definitiva, entretanto, é pertinente 

avaliar o papel da abordagem pedagógica centrada na autonomia como variável interveniente 
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nessa relação entre Economia Solidária e capitalismo dependente, explicitando os dois 

principais ‘inimigos’ da economia solidária apresentados por Singer (2002b, p. 19) – 

desinteresse dos sócios e inserção intersticial – de forma historicamente contextualizada.  

 

3.3.      Pedagogia autogestionária e autogestão da pedagogia  

Singer (2005), em seu texto intitulado ‘A economia solidária como ato pedagógico’, ao 

pensar a economia solidária como um modo de produção, aborda algumas questões ligadas às 

relações sociais de produção na organização das atividades econômicas, para, em seguida, 

refletir sobre o caráter antinatural dessa nova economia, insistindo na centralidade da 

solidariedade enquanto característica fundamental constitutiva que diferencia os modos de 

produção.  

Nesse sentido, o termo solidário como adjetivo (WESTPHAL, 2008. p. 44) de 

economia, define os meios pelos quais os fins devem ser alcançados, de modo que, retornando 

ao entendimento de Singer (2005, p. 16, grifos nossos), “a hipótese [...] é que todos têm 

inclinação tanto por competir como por cooperar. Qual dessas inclinações acabará por 

predominar vai depender muito da prática mais freqüente, que é induzida pelo arranjo social 

em que o sujeito nasce, cresce e vive”. 

Assim, segundo os princípios pedagógicos da autogestão, para que a organização das 

atividades econômicas da empresa solidária pelos sócios possa resgatar a dinâmica ontológico-

histórica entre educação e trabalho em um processo lento de revolução social, seria preciso que 

essas atividades econômicas, ou seja, as relações de Trabalho, fossem organizadas de forma 

mutuamente vinculada ao âmbito da Educação. Nesse sentido, a forma de gestão – capaz de 

criar ambientes propícios ao comportamento cooperativo ou ao competitivo, bem como a 

perspectivas político-pedagógicas voltadas para o capital particularista ou para a formação 

humana solidária (TIRIBA; FISCHER, 2009) – será outra diferença marcante entre empresas 

capitalistas e solidárias.  

Na capitalista, prevalece a hierarquia (heterogestão), fazendo com que o conhecimento 

sobre o funcionamento da empresa aumente à medida que são mais elevados estes planos 

hierárquicos. Já na solidária, há autogestão: predomina a administração democrática, no sentido 

de que as decisões são sempre compartilhadas e coletivas. Embora haja algum grau de 

hierarquia nos arranjos institucionais solidários, as instruções tendem a partir de baixo e as 
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ações e informações, de cima (SINGER, 2002b), além do perfil de seus líderes os apresentar 

“mais identificados com os valores da Economia Solidária” (GAIGER, 2020, p. 105).  

Paul Singer (2002b) destaca que a realização efetiva da autogestão demanda, por parte 

dos associados, a preocupação com os problemas gerais da empresa, de forma que todos estejam 

informados do que nela ocorre e de quais as soluções disponíveis para cada questão. Assim, “o 

maior inimigo da autogestão seria o desinteresse dos sócios” (SINGER, 2002b, p. 19, grifos 

nossos), que tendem a depositar nos diretores democraticamente delegados a responsabilidade 

da decisão, de modo a evitar conflitos internos, recaindo-se, consequentemente, na 

heterogestão.  

Esse desinteresse muitas vezes é resultante do principal motivo pelo qual esses 

trabalhadores procuram a economia solidária: “enquanto modo de produção intersticial [...], ou 

seja, para se reinserir à produção social e escapar da pobreza [...] aceitando-a, no máximo, como 

exigência coletiva para poder participar” (ibidem, p. 21, grifos nossos). Nesse sentido, a prática 

mais frequente (SINGER, 2005, p. 16) no ambiente laboral, quando pautada pela autogestão, 

demandará a provocação constante de um exercício pedagógico que se dê em termos dialéticos 

Nascimento (2013, p. 02) coloca que a dialética da experimentação autogestionária 

pode ser expressa como a síntese entre “a pedagogia da autogestão e a autogestão da 

pedagogia”: aquela, espontânea, faz a “articulação dos saberes do trabalho, fragmentados pelo 

capital” (TIRIBA; FISCHER, 2009, p. 295), mediando a experimentação; a última é uma 

“vontade-direção” (NASCIMENTO, 2013, p. 02) que faz a “apropriação dos instrumentos 

teórico-metodológicos que permita compreender os sentidos do trabalho” (TIRIBA, FISCHER, 

2009, p. 295), ou seja, experimentando os valores da experimentação.  

A pedagogia da autogestão27, quando expressa em termos de instrumentos teórico-

metodológicos, é denominada “pedagogia do trabalho associado” (ibidem, p. 297), de modo 

que esse polo da pedagogia autogestionária “esboça, busca a autogestão pedagógica” (VIANA, 

2018, online) em um conjunto de práticas pedagógicas vivenciadas para “encaminhar a 

autonomização” (idem, grifos nossos). A autogestão da pedagogia ou autogestão pedagógica, 

por sua vez, é o polo que experimenta os valores dos saberes produzidos no trabalho associado, 

sendo, em última instância, “a realização de uma pedagogia autogerida [, pois] seu objetivo é a 

autogestão social” (VIANA, 2018, online).  

                                                           
27 Ou pedagogia autogestionária.  
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Quando Tiriba e Fischer (2009, p. 298) discutem os alicerces teórico-metodológicos 

para desenvolver formação e pesquisa sobre os saberes produzidos no trabalho associado, citam 

o dispositivo a três polos como uma contribuição da Ergologia para a pedagogia do trabalho 

associado: 

Nesse dispositivo, o primeiro pólo refere-se aos saberes acadêmicos. O 

segundo pólo é o dos saberes da experiência, gerados na atividade de trabalho. 

O terceiro diz respeito à disposição ética e epistemológica dos sujeitos 

envolvidos nos outros dois polos para reconhecer a incompletude do seu 

conhecimento e, portanto, aprender com o outro; permitindo questionamento 

mútuo dos conceitos e dos saberes produzidos na atividade de trabalho. 

A partir dessas premissas, Educação Popular, Ergologia e Pesquisa Participante serão, 

nesse caso, arcabouços teóricos e metodológicos de referência da pedagogia do trabalho 

associado, podendo também ser pensadas como polos que mobilizam, respectivamente, os 

polos correspondentes ao trabalho – “recursos (haveres ou riquezas)” (SROUR, 2012, p. 102), 

à educação – “discursos (saberes ou conhecimentos)” (idem) – e ao afeto – “concursos (poderes 

ou apoios)” (idem). 

Isto posto, nas próximas duas subseções, serão analisados os limites e contribuições dos 

princípios pedagógicos da autogestão – como variável interveniente – no grau de autonomia da 

Economia Solidária em relação ao modo de produção capitalista, a partir de seus dois principais 

obstáculos: o desinteresse dos sócios e a inserção intersticial. Estes ‘inimigos’, respectivamente 

político e pedagógico, serão abordados, respectivamente, pela experimentação autogestionária 

– no nível conjuntural dos arranjos produtivos – e pela pedagogia do trabalho associado – no 

nível estrutural dos arranjos institucionais.  

 

 O desinteresse dos sócios  

Lidar com a questão do desinteresse dos sócios é essencial para viabilizar autogestão, 

sem a qual a economia solidária não poderia “se transformar de um modo de produção 

intersticial, inserido no capitalismo em função dos vácuos deixados pelo mesmo, numa forma 

geral de organizar a economia” (SINGER, 2002b, p. 116, grifos nossos).  

No Brasil, as experiências em economia solidária costumavam se concretizar a partir da 

massa falida de empresas, de latifúndios subutilizados ou de desemprego em massa, para cujas 

demandas o modelo cooperativo da OCB não apresentava soluções. Ao contrário de seus 

movimentos de base, suas políticas públicas parecem ter sido concebidas a partir de uma 

perspectiva socialdemocrata, como “políticas públicas compensatórias para combater as 
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desigualdades sociais e reduzir os desníveis regionais” (SROUR, 2012, p. 184), de modo que o 

conjunto das iniciativas solidárias nacionais poderia se tornar “apenas uma resposta às 

contradições do capitalismo na esfera econômica” (SINGER, 2002b, p. 114).  

No caso do desinteresse dos sócios, fica a questão de como “passar a cada membro do 

grupo outra visão de como a economia de mercado pode funcionar e do relacionamento 

cooperativo entre sócios” (SINGER, 2005, p. 16). Assim, a desafio político-pedagógico para 

encaminhar o dilema do desinteresse dos sócios, passaria por como traduzir a participação, no 

nível estrutural, em “comportamento econômico solidário” (idem,), no nível conjuntural, pois 

ainda que “a economia solidária [seja] um ato pedagógico em si mesmo”, como afirma Singer 

(ibidem, p. 19), faltaria dar “o sentido da experimentação, e o par razão/emoção” 

(NASCIMENTO, 2018, p. 195, grifos nossos).  

Logo, a partir da orientação político-pedagógica da Pedagogia da Economia Solidária, 

no nível estrutural, objetivando a ‘reeducação coletiva’, evidencia-se a Educação Popular como 

o instrumento próprio da prática participativa que a traduzirá em “comportamento econômico 

solidário”, encaminhando, portanto, o dilema expresso na categoria desinteresse dos sócios. 

Convém, todavia, identificar os princípios da Educação Popular, bem como seus limites e 

possibilidades, para verificar como (e se) podem intervir na autonomia da Economia Solidária 

visando a ruptura com a dependência.  

Em uma primeira aproximação conceitual, bastante elementar, a Educação Popular é 

um método pedagógico que constrói novos saberes a partir da valorização de saberes prévios, 

sempre contextualizados com as realidades culturais, “com o povo, nunca apenas para ele ou 

sobre ele” (FREIRE, 2015, p. 57, grifos nossos). Tiriba e Fischer (2009, p. 296), quando 

refletem sobre o trabalho associado em autogestão, suplementam: “as pessoas atribuem 

sentidos ao vivido ou realizado; assim, de forma mais abrangente, é fundamental que 

transformem suas vivências pregressas e atuais em experiências propriamente formadoras”. Já 

Adams et ali. (2015, p. 236) apresentam os princípios da educação popular em função da 

Economia Solidária: “levar em conta a realidade do ‘educando’, valorizar o espaço de trabalho 

como ambiente de aprendizagem e agregar o conhecimento técnico-científico”.  

Nesse sentido, independente da perspectiva pela qual cada autor inscreve a Educação 

Popular, em todas permanece como princípio central a valorização de experiências visando a 

sua ressignificação. No entanto, à medida que o nível de abrangência e o escopo de formação 

se tornam mais restritos, vão se perdendo elementos que parecem diminuir o vigor da cultura 

popular que possibilita tornar as “experiências propriamente formadoras” (NASCIMENTO, 
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2013, p. 1). Preliminarmente é possível inferir, portanto, que, embora a Educação Popular seja 

a abordagem mais usada na pedagogia da Economia Solidária, para que uma atribuição de 

sentidos se dê pela ressignificação valorativa, seus efeitos e limites de aplicação variam em 

função do nível de abrangência (interno, comunitário, municipal, estadual, regional, nacional 

ou internacional) e do escopo de formação (permanente, técnico-profissional, sociopolítico ou 

ético-cultural).  

A “articulação dos saberes do trabalho, fragmentados pelo capital” (TIRIBA; 

FISHCER, 2009, p. 296) – função da pedagogia da autogestão – indica como se desperta o 

interesse do sócio pela autogestão, mas é pela “apropriação dos instrumentos teórico-

metodológicos que permita compreender os sentidos do trabalho” (idem) – tarefa da autogestão 

pedagógica – que se experimentarão os valores dos saberes produzidos no trabalho associado, 

preocupando-se, portanto, em encaminhar os trabalhadores à autonomização através do 

aprofundamento de sua capacidade crítica e articulação política.  

De forma análoga, a “experimentação autogestionária” (NASCIMENTO, 2013, p. 2, 

grifos nossos), quando pautada pela “organização autônoma e [pela] formação permanente” 

(ibidem, p. 3, grifos nossos)  no processo de “tomada de consciência da base” (idem, grifos 

nossos) dos associados, terá como finalidade “ver como os locais de competência dos atores 

podem se tornar locais de aprendizagem da gestão coletiva” (ibidem, p. 7), de forma que a 

aplicação dos fundamentos teórico-metodológicos da autogestão da pedagogia é a melhor 

abordagem para conduzir o dilema do desinteresse dos sócios. 

A experimentação autogestionária, portanto, terminaria por lidar com as diversas 

possibilidades entre dois extremos: o daqueles associados que já se interessam pelos problemas 

gerais da empresa, onde a autogestão da pedagogia interferiria para refletir sobre novas 

dinâmicas de experimentação; e o daqueles trabalhadores que se inserem intersticialmente, 

onde a pedagogia da autogestão atuaria para provocar a experimentação; ambas lastreadas nos 

princípios da Educação Popular.  

A experimentação autogestionária expande indiretamente a autogestão comunitária por 

meio dessas experimentações cada vez mais amplas de ideias, sempre consideradas como 

hipóteses que poderão ser questionadas e então aceitas ou rejeitadas ao longo da 

experimentação. Logo, com o dilema do desinteresse dos sócios equacionado, desde que sejam 

criadas as condições para que haja a presença constante de agentes capazes de provocar a 

dinâmica autogestionária, restando apenas endereçar os mecanismos pedagógicos envolvidos 

no obstáculo inserção intersticial.  
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 A inserção intersticial 

A inserção intersticial, fenômeno estrutural correlacionado ao desinteresse dos sócios, 

ocorre quando a economia solidária se incorpora ao modo de produção capitalista apenas para 

preencher seus vazios produtivos, o que decorre da natureza das interações do empreendimento 

solidário com diferentes unidades de produção autogeridas, entre estas e as unidades de 

produção capitalistas, entre modelos diferentes de cooperativas ou entre outros arranjos. A 

natureza dessas interações no nível estrutural, à medida que se pautem cada vez menos pelo 

particularismo como interesse em relação ao Capital, tendem a tornar a economia solidária 

“uma forma complementar da economia capitalista” (SINGER, 2002b, p. 114).   

Parte deste problema se encaminha à medida em que o desinteresse dos sócios é 

mobilizado pela experimentação autogestionária: a inserção dos associados deixa de ser 

intersticial em si mesma, condicionando a natureza da inserção da empresa solidária nos seus 

arranjos produtivos e institucionais. No entanto, como já evidenciado anteriormente, além da 

dupla dialética de Gaiger (2006), derivadas do arranjo institucional entre Capital e Trabalho, 

diferentes contextos sociopolíticos também podem desarticular a autonomia dos 

empreendimentos solidários, atrasando, limitando ou mesmo inviabilizando sua expansão: 

especialmente no que se refere à (1) dependência excessiva de políticas públicas que a integrem, 

(2) conflitos com as lideranças dos próprios movimentos de base e (3) divisão do mercado 

consumidor com outros formatos similares (como o modelo da OCB).  

Contextos estes onde historicamente se identificaram situações nas quais a característica 

distintiva de autogestão comunitária foi ameaçada de alguma forma: (1) na ocasião da supressão 

da autonomia das cooperativas pela OCB (Organização das Cooperativas do Brasil), vinculando 

seu funcionamento à autorização prévia durante o regime militar (CEIA, 2021, p. 144), além de 

não postular o princípio autogestionário (ibidem, p. 183); (2) a crise de autonomia dos 

assentados com o uso de “instrumentos pedagógicos” (ibidem, p. 190) por parte do MST para 

que cooperação e solidariedade prevalecessem sobre autogestão comunitária a fim de 

viabilizar “produção para culturas de larga escala” (ibidem); e (3) a “concorrência” institucional 

com outros “modelos” cooperativos, como ocorreu no governo Lula, ao nomear Roberto 

Rodrigues, atuante na OCB e FAA28, para o Ministério da Agricultura na mesma época em que 

a SENAES foi criada (CEIA, 2021, p. 210).  

                                                           
28 Frente Ampla da Agropecuária 
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Logo, a hipótese evocada no final do capítulo anterior – de que algum grau de 

insulamento causado pela expansão das redes de economia solidária seja capaz de provocar 

rupturas com o capitalismo dependente a longo prazo – se justifica apenas se apresentarem o 

“caráter de antítese da empresa capitalista e a vocação de constituir um modo de produção 

alternativo ao capitalismo, e não meramente intersticial” (ibidem, p. 90). Nesse sentido, ao 

compreender que a economia solidária “foi concebida [...] como uma nova sociedade que unisse 

a forma industrial de produção com a organização comunitária da vida social” (SINGER, 

2002b, p. 115), restam, segundo Singer (2002b), duas vias de crescimento possíveis na sua 

interação com a economia capitalista: na forma de interação por isolamento ou na forma de 

interação por integração.  

Na forma de interação por isolamento, “a economia solidária se constituiria como um 

todo autossuficiente, resguardado da competição com empresas capitalistas em função de uma 

“demanda ideologicamente motivada – o chamado consumo solidário” (SINGER, 2002b, p. 

117, grifos do autor). Na forma de relação com a economia capitalista por integração, atua 

agregando-se aos mercados nos quais competiria com empresas capitalistas e com modos de 

produção diversos, nacionais ou internacionais. Singer (idem) defende a relação por 

integração, em que a Economia Solidária compete com o capitalismo hegemônico à medida 

que seja capaz de oferecer, tanto condições de “auto-sustento [...] e bem-estar médio que o 

emprego assalariado proporciona” (idem), quanto produtos que se adequem aos padrões de 

consumo capitalistas:  

[...] para que a economia solidária se transforme de paliativo dos males do 

capitalismo em competidor do mesmo, ela terá de alcançar níveis de 

eficiência na produção e distribuição de mercadorias comparáveis aos da 

economia capitalista e de outros modos de produção, mediante o apoio de 

serviços financeiro e científico-tecnológico solidários. (SINGER, 2002b, p. 

120-121, grifos nossos) 

Embora seja de fato necessário que os produtos e serviços da economia solidária sejam 

competitivos em termos de valor com os capitalistas, bem como que os arranjos produtivos 

tenham o devido suporte para as questões de distribuição, financiamento e qualidade científico-

tecnológica, no mercado consumidor capitalista ainda não havia surgido o conceito 

mercadológico de “cauda longa” de Chris Anderson (2006), quando Singer (2002b) defendia 

essa hipótese.  

A escassez exige grandes sucessos — se existe pouco espaço nas prateleiras 

ou nas ondas de broadeast, o único procedimento sensato é enchê-las com os 

títulos que venderão mais. E se essa for a única oferta, só se comprará isso. 

Mas e se o espaço for infinito? Nesse caso, os hits talvez sejam a maneira 

errada de encarar os negócios. Afinal, os não-hits são muito mais numerosos 
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do que os hits, e agora ambos estão igualmente disponíveis. E se os não-hits 

— desde produtos de nicho promissores até fracassos inevitáveis — todos 

juntos vierem a constituir um mercado tão grande quanto o dos hits — se não 

maior? (ANDERSON, 2006, p. 09) 

Nesse sentido, a diversificação no mercado de consumo que se seguiu – multiplicando 

nichos, segmentados por critérios étnicos, de gênero, de sexualidade, ecológicos, ideológicos, 

de espectro político, culturais, ad infinitum – abre a possibilidade de que a Economia Solidária 

consuma e produza “prioritariamente para ampliar a própria rede”, em sentido oposto ao que 

pensava Singer (2002b, p. 118). Em que pese o fato da economia de nichos, bem como a 

economia do compartilhamento e economia do conhecimento serem iniciativas capitalistas, 

com discurso similar ao da economia solidária, são a ela ideologicamente concorrentes, 

podendo ser disputadas, por exemplo, por um maior “enfoque do cooperativismo para o 

consumo” (CEIA, 2021, p. 225), como as experiências bem-sucedidas do operariado socialista 

inspirado no modelo de Robert Owen:  

O consumo cooperativado solucionava a escassez de crédito de seus 

trabalhadores, através do estímulo à poupança dos dividendos acumulados, 

pelo consumo dentro da cooperativa; e a acumulação de fundos, com a 

expansão das cooperativas de consumo para uma rede central de 

abastecimento e consumo cooperativo permitiu o investimento em cadeias 

produtivas exclusivas para consumo interno. (idem, grifos nossos) 

Portanto, uma relação por isolamento se apresenta como alternativa bastante viável, em 

que pese a Economia Solidária no Brasil não parecer adotar esse discurso, permite afirmar que 

– a despeito dos riscos e limitações empíricas – a hipótese de Frank (1966) é factível, em vista 

do seu desenvolvimento econômica e politicamente autônomo (GAIGER; KUYVEN, 2019; 

2020), como apresentado no final do segundo capítulo. No entanto, “o apoio de serviços 

financeiro e científico-tecnológico solidários.” (SINGER, 2002b, p. 121) permanece como um 

desafio pedagógico-político para a pedagogia autogestionária. De forma bastante sintética, os 

principais obstáculos que podem impedir a ruptura com a dependência, do ponto de vista 

financeiro e técnico-científico, vão se referir, respectivamente, à dinâmica capitalista no nível 

estrutural e à cultura capitalista no nível conjuntural.  

Externamente, a dinâmica capitalista – “níveis de eficiência na produção e distribuição 

de mercadorias” (SINGER, 2002b, p. 120-121) – poderia limitar a expansão de uma rede de 

economia solidária. Internamente, a cultura capitalista – derivada, principalmente, da 

estratificação dos ganhos – poderia ‘contaminar’ as relações no interior dos arranjos produtivos 

solidários, descaracterizando-os. Assim, interessa destacar como obstáculo que interfere na 

cultura e dinâmica capitalistas, a necessidade de que a economia solidária seja capaz de gerar 
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ampla autonomia sociopolítica e científico-tecnológica, respectivamente, a fim de “se agregar 

num todo economicamente consistente” (SINGER, 2002b, p. 116).  

Dessa forma, considerando os obstáculos externos em suas determinações recíprocas 

com os internos, Dagnino (2014, p. 56, grifos nossos) coloca que o desafio cognitivo que se 

apresenta para dar autonomia à Economia Solidária em relação ao capitalismo dependente 

precisa dar conta de duas questões: 

Que conhecimento é necessário para dotar de competitividade, frente ao 

grande Capital, os empreendimentos autogestionários e, em geral, das redes 

de Economia Solidária? 

Como gerar no âmbito dos movimentos interessados nas mudanças aqui 

referidas [formação de uma cultura para a economia solidária] um 

conhecimento, nos planos: analítico-conceitual e metodológico-

operacional, que seja apropriado para promovê-las? 

Essas respostas passam pela necessidade de uma formação disponível para todos 

(facilitada pelas tecnologias de informação e comunicação), uma qualificação técnica 

pluriforme (de modo a impedir uma mecanização individualizante do trabalho), análises 

políticas (para que o objetivo da produção seja devidamente situado), e a formação moral (para 

estimular o senso de solidariedade) (NASCIMENTO, 2005, p. 5). Esta proposta pedagógica de 

formação permanente pode ser então sintetizada, por analogia com a proposta de Ulburghs 

(apud NASCIMENTO, 2005, p. 58, grifos do autor), em três perspectivas:  

1) uma formação [poli]técnica: o trabalhador como "autogestor no trabalho"; 

2) uma formação social e política: o trabalhador como "autogestor na 

cultura"; 

3) uma formação cultural e moral: o trabalhador como "autogestor na vida 

social em geral". 

Nesse sentido, a formação social e política, proposta por Ulburghs (idem), ao 

desenvolver um autogestor na cultura, possibilita que cada coletivo autogestionário se constitua 

segundo suas próprias determinações culturais específicas, considerando experiências e modos 

de vida de seus integrantes. Paralelamente, a formação cultural e moral, ao educar um 

autogestor na vida social em geral, daria conta de uma educação que permita a coesão entre 

diferentes grupos autogestionários, conservando suas principais peculiaridades. Essas duas 

perspectivas podem ser condensadas no termo formação política, pois expressam as 

necessidades de aprendizagem no que se refere a organização das atividades conjuntural e 

estruturalmente. 

De fato, a centralidade em um processo experimental é fundamental para garantir que 

cada empresa solidária – nesta monografia consideradas como unidade mínima de análise – se 
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desenvolva segundo dinâmicas próprias que considerem todas as pessoas envolvidas ao mesmo 

tempo que interaja com as demais para formar arranjos produtivos e institucionais. Portanto, a 

aprendizagem precisa se dar tanto no âmbito da natureza de suas funções e respectivas 

tecnologias, quanto no da estrutura organizacional, equilibrando, assim, “a divisão entre 

formação política e formação técnica” (NASCIMENTO; SANTOS, 2019, p. 168). Importante 

ressaltar que a formação deve passar pelo “princípio metodológico da Educação Popular [em 

que] a efetividade desse ensino decorre da estreita conexão entre seus fundamentos teóricos e 

sua aplicação prática” (idem).  
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CONCLUSÃO  

 

 

Autonomia, no pensamento filosófico, refere-se à busca pela autodeterminação 

individual, pelo autogoverno (MARTINS, 2002, p. 224), cujo pleno exercício pressupõe o 

reconhecimento de sua natureza “como relação e [como] prática social” (ibidem, p. 220) 

necessariamente relacionada, portanto, à consciência do contexto histórico e político vivido por 

aquele indivíduo para que possa seja de fato exercida. De forma análoga, na autogestão a 

coletividade administra a si mesmo – não participa de um poder, mas o exerce – ao experimentar 

o rompimento com as cisões entre “trabalho intelectual e manual [...], quem decide e quem 

executa [...], dirigentes e dirigidos, [...] poder econômico e poder político” (ibidem, p. 220-221), 

referindo-se, por conseguinte, à relação Capital-trabalho.   

Na teoria da Pedagogia Institucional, autogestão ganha outros contornos, à medida que 

colige os papeis de professores e alunos, bem como, no que se refere à escola, “entre a 

instituição projetada e a instituição vivida” (ibidem, p. 227). Distancia-se radicalmente da 

pedagogia escolanovista, pois não entende que o aluno deve simplesmente ‘aprender a 

aprender’, mas responsabilizar-se pelos efeitos de sua própria aprendizagem em relação à sua 

participação social, considerando os limites da dinâmica social vigente e da normatização 

externa à escola.  

Nesse último quesito, uma “visão economicista da educação” (CANABRAVA, 2019, 

p. 44), defendida no Brasil pelo grupo Lemann, busca separar poder econômico de poder 

político, à medida que autonomia se reduz à uma escola que assume as responsabilidades sobre 

os procedimentos administrativos e financeiros, onde o aluno não mais decide, mas escolhe 

entre opções predefinidas tecnocraticamente por outrem. Não importa nesse modelo a história 

pregressa do aluno – capaz de limitar materialmente seu acesso às opções disponíveis –, o que 

evidencia, portanto, que a cisão Capital-Trabalho também aprofunda a divisão do par Trabalho-

Educação.  

Nesse sentido, as políticas públicas para a educação nas últimas décadas têm seguido na 

direção de uma “pedagogia da hegemonia” (LEHER, 2010), de forma que “no capitalismo 

dependente, vale a fórmula: expropriação somada à exploração é igual a maior taxa de extração 

de mais-valia, possibilitando mais lucros a serem distribuídos aos donos do capital” (ibidem, p. 

70). A Educação passa a ser o caminho mais consistente para a consciência política dos cidadãos 

de um país, pois sua centralidade na participação democrática, capaz de definir a direção das 
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políticas públicas contra ou a favor do capitalismo dependente, a torna um ponto estratégico de 

disputa pela “humanização dos indivíduos” (MARTINS, 2010, p. 15).  

O mesmo se aplica quando se pensa sua centralidade na constituição do mundo do 

trabalho, haja vista sua função de formação contra ou a favor da apropriação, por parte do 

trabalhador, da tecnologia enquanto “unidade entre teoria e prática que caracteriza o homem” 

(SAVIANI, 2007, p. 163), adaptando-se ou não “aos modos de formação técnica e 

comportamental adequados à produção e reprodução das formas particulares de organização do 

trabalho e da vida” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 9). 

As iniciativas de economia solidária, nesse contexto, procuram articular os conteúdos 

dos “saberes do trabalho fragmentados pelo capital” (TIRIBA; FISCHER, 2015, p. 296) deles 

obtendo sentido sociopolítico a partir das experiências do “trabalho associado” (ibidem, p. 293) 

que “remete à análise das relações históricas entre trabalho e educação e, especificamente, entre 

trabalho e produção de saberes” (idem). Nesse sentido, há precedência, sucessivamente, entre 

recursos29, concursos30 e discursos31, pois não é possível autonomia política e sociocultural sem 

que haja autonomia econômica em primeiro lugar (FERNANDES, 1975). A pedagogia da 

hegemonia, no sentido oposto, ao defender discursos promovendo concursos que geram 

recursos, pauta-se, portanto, pela heteronomia.  

Recuperando os resultados obtidos no Quadro 8Quadro 7 (Ideologias e setores sociais 

em relação à Economia Solidária), a autogestão cooperativa e solidária leva a uma relação por 

integração dos empreendimentos solidários – nossa unidade mínima de análise – com o modo 

de produção hegemônico. Não se constitui, portanto, como identidade sociopolítica autônoma, 

pois prevalece no nível conjuntural o par solidariedade-cooperação sobre a autogestão 

(autonomia). Equivale a afirmar que seu processo decisório, apesar de autocentrado, não 

considera os limites da dinâmica social vigente e da normatização externa, ou seja, a 

racionalidade competitiva e particularista das empresas capitalistas. Pelo mesmo motivo, pode 

recair também na inserção intersticial.  

As iniciativas do cooperativismo corporativista do modelo OCB, por sua vez, combinam 

autogestão solidária, na conjuntura, com capitalismo competitivo na estrutura: autogestão em 

regime de solidariedade conjunturalmente e capitalismo em regime de competitividade 

estruturalmente. Ou seja, a solidariedade como interesse relacionado ao trabalho demanda a 

                                                           
29 “haveres ou riquezas” (SROUR, 2012, p. 102), ou seja, poder econômico.  
30 “poderes ou apoios” (SROUR, 2012, p. 102), ou seja, poder político.  
31 “saberes ou conhecimentos” (SROUR, 2012, p. 102), ou seja, poder simbólico (sociocultural).  
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distribuição dos excedentes, mas em regime de precariedade, pois subordinado à estrutura do 

mercado competitivo do trabalho. O cooperativismo se insere de forma subordinada à divisão 

internacional do trabalho, portanto.  

Na contramão da relação de dependência com a DIT32, as unidades produtivas da 

economia solidária que combinam autogestão cooperativa com capitalismo particularista 

estabelecem uma relação por isolamento com outros modos de produção, pautadas, portanto, 

pela autogestão em regime de cooperação no nível conjuntural, mas pelo particularismo como 

interesse em relação ao Capital no nível estrutural. Nota-se, aqui, a cooperação como valor em 

relação ao Capital, religando-o ao Trabalho, pois tratam-se de setores excluídos do 

corporativismo da OCB avessos à “responsabilidade individual [como] moralidade básica do 

trabalho” (SROUR, 2012, p. 230, nota de rodapé).  

Além disso, o particularismo como interesse em relação cisão estrutural do Capital, dela 

procura diferenciar-se ainda mais, afastando, portanto, a possibilidade de inserção intersticial. 

De fato, ainda que a ECOSOL não pareça adotar abertamente uma estratégia de interação com 

o capitalismo baseada em uma relação por isolamento, sua continuidade como modo de 

produção, a despeito do recente desmonte institucional iniciado em 2016, tem garantido 

autonomia suficiente a propiciar “espaços para avaliações mais serenas e distanciadas dos fatos” 

(GAIGER, 2020, p. 108). É possível presumir, portanto, considerando também que “os 

empreendimentos solidários seguem em larga medida ativos” (GAIGER; KUYVEN, 2020, p. 

14), que na esfera econômica estabeleceu-se autonomia de recursos, portanto, uma relação por 

isolamento.  

A expansão da economia solidária como “sistema produtivo [e] movimentos sociais que 

pressionam para a mudança” (CARDOSO; FALETTO, 1970, p. 23), além de “racionalidade 

específica” (RAZETO, 1993) poderia, portanto, ocorrer como “revolução social” 

(NASCIMENTO; SANTOS, 2019, p. 160), limitada ‘apenas’ pela “distribuição e manutenção 

do poder” (CARDOSO; FALETTO, 1970) político e pelos “condicionantes econômicos do 

mercado mundial” (idem). ‘Apenas’, certamente não é pouca coisa se considerarmos que o 

desmonte da SENAES após o impeachment de Dilma Rousseff evidencia a impossibilidade de 

sustentar um projeto de expansão “sem a vontade política de um partido comprometido 

historicamente com sua promoção” (CEIA, 2021, p. 226).  

No que diz respeito ao mercado e situação político-econômica internacionais, a crise do 

neoliberalismo iniciada em 2008, ainda que seja um interregnum gramisciano em que se disputa 

                                                           
32 Divisão internacional do trabalho 
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internacionalmente hegemonia ideológica, faz com que uma ruptura com a dependência 

dependa, além de condições econômicas favoráveis ao desenvolvimento, da possibilidade de 

alianças ou pactos internos entre “grupos tradicionais de dominação [e] novos grupos sociais 

que surgem com o processo de industrialização” (CARDOSO; FALETO, 1970, p. 29).  

No contexto atual, nenhuma das duas opções parece verossímil: há uma recessão 

econômica mundial em curso e o clima de antagonismo prevalece em um ambiente político 

nacional pautado pelo discurso populista. Além disso, a Economia Solidária, em que pese sua 

expressiva expansão (1500%) entre 2003 e 2013 (SOUZA; AUGUSTO JÚNIOR, 2020), é 

ainda pouco relevante quantitativamente se comparada com o sistema produtivo nacional33, 

portanto, não condiciona nenhum “tipo de vinculação com o mercado externo” (CARDOSO; 

FALETTO, 1970, p. 23) significativo.  

Como já fora mencionado, para Frank (1966, p. 04), a (i) fase atravessada pelo 

capitalismo, os (ii) países mais influentes em dado momento histórico e as (iii) relações 

sociopolíticas com os modos de produção predominantes – capitalismo ou socialismo – 

condicionam um desenvolvimento conjunto entre economias dependentes e independentes. A 

dependência econômica da China e política dos Estados Unidos, em um contexto de crise 

econômica mundial, cria um paradoxo que tenderá, considerando o histórico dos países 

envolvidos, a tornar o Brasil mais suscetível à economia norte-americana em casos de 

acirramento das tensões nas relações internacionais.  

Ainda assim, é possível afirmar com bastante segurança que a Economia Solidária, por 

seu potencial aglutinador em relação “a organizações específicas e a aos movimentos populares 

que emergiram ou se destacaram nas últimas décadas” (GAIGER, 2020, p. 108), tem hoje as 

condições de viabilizar uma continuidade para a ruptura com o capitalismo dependente. É 

imprescindível, no entanto, que, além de reavaliar como tem se dado sua relação de integração 

(SINGER, 2002b) com o Estado (portanto, na esfera política), também considere a 

possibilidade de estabelecer uma relação de isolamento no que se refere à necessidade de 

superar o problema da “falta de estrutura de organização política e econômica em relação ao 

cooperativismo oficial” (CEIA, 2021, p. 226).  

É preciso recordar, neste ponto, que uma continuidade para a ruptura com o 

capitalismo dependente não significa necessariamente (ainda que este seja um resultado 

                                                           
33 O último levantamento do IBGE, realizado em 2013, aponta 0,7% – 1,4 milhão/200 milhões de habitantes – de 

integrantes “na condição de trabalhadores, consumidores ou usuários de seus bens e serviços” (GAIGER; 

KUYVEN, 2019, p. 812) 
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provável) uma ruptura com o capitalismo enquanto modo de produção. Esta proposição é a de 

Singer (2002b; 2005), que este trabalho procura reler pela perspectiva dos princípios 

pedagógicos da autogestão como variável interveniente para uma ruptura com a dependência, 

pois entendemos que a inserção da economia solidária como arranjo institucional que vise à 

autogestão social pode abrir novas possibilidades aos problemas já existentes.  

Haja vista também a interpretação de que a autonomia como abordagem pedagógica 

prioritária endereça debates importantes sobre igualdade e democracia às perspectivas da 

solidariedade e da cooperação, questões34 estas que ficam subjacentes quando essas duas 

características fundamentais constitutivas prevalecem como abordagem prioritária na 

conjuntura das empresas solidárias, estando mais sujeitas à instrumentalização política que a 

autogestão.  

A organização das atividades econômicas corresponde à autogestão, dentre as três 

características fundamentais constitutivas da Economia Solidária (RAZETO, 1993): quando 

comparada à cooperação e à solidariedade, é a única cuja supressão cinde a relação capital-

trabalho. Nas combinações dos quatro elementos nos pares cooperação-competição e 

solidariedade-particularismo, quando um deles é suprimido, dão origem a formas filantrópicas 

ou exclusivamente políticas de organização, exceto no binômio cooperação competitiva.  

De onde se pode concluir que cooperação e autogestão comunitária são condições 

suficientes e necessárias para a Economia Solidária, ao passo que solidariedade é apenas 

condição necessária. Sem cooperação mútua não há atividade produtiva, sem autogestão 

comunitária na cooperação mútua não há atividade produtiva com indivisão de capital e 

trabalho. No entanto, sem solidariedade, a atividade produtiva não necessariamente se 

descaracteriza como pertencente à economia solidária, muda apenas sua forma de inserção 

como modo de produção: por isolamento ou por integração. O que explica o particularismo, 

enquanto contraponto da solidariedade como fator que condiciona sua relação por isolamento.  

Nesse sentido, especula-se que, apesar de historicamente ter havido iniciativas 

consistentes dos coletivos autogestionários relacionadas à priorização da autonomia e da 

autogestão, estas sempre ficaram em segundo plano quando as demandas externas do trabalho 

articulado em rede se tornavam prioridade para viabilizar a expansão ou rearranjos 

institucionais. De forma que, nestas conjunturas, os princípios pedagógicos de autogestão 

                                                           
34 Expressas nos interesses que já foram evidenciados pela aplicação da metodologia analítica de Cardoso e Faletto 

(1970): solidariedade versus particularismo. 
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ficavam também em segundo plano à medida que as concepções de autonomia de diferentes 

grupos entravam em conflito com os interesses definidos coletivamente (CEIA, 2021).  

Portanto, se a pedagogia autogestionária passa a priorizar a organização autônoma, 

quando ocorrem rearranjos ou expansão da rede, os grupos participantes tendem a ter mais 

autonomia para agenciar seus interesses e valores, mantendo sua identidade. Assim, à medida 

que a autogestão pedagógica passa a orientar a formação para o trabalho coletivo (pedagogia 

da autogestão) ao invés de ser orientada por ele, cada empreendimento solidário se constitui 

nos seus próprios termos, evitando que seu caráter autogestionário seja posto em xeque. Para 

que isso ocorra, cada empreendimento solidário precisa estabelecer uma fronteira entre o 

interno e o externo como primeiro critério para experimentação autogestionária.  

Embora as três características fundamentais da economia solidária – cooperação, 

solidariedade e organização autônoma – sejam comuns a ambos os níveis, sua integração 

parece se dar por chaves de leitura diferentes. A Economia Solidária parece então constituir 

duas identidades para cada coletivo autogestionário: uma sociocultural, no nível estrutural, 

pautada pela autogestão em regime35 de cooperação, e uma identidade política, sua dimensão 

relacional, no nível conjuntural, que se estabelece em função da cooperação em regime36 de 

solidariedade.  

Nessa fronteira que se coloca, garantir autonomia passará por priorizar solidariedade e 

cooperação para fora (“eles”) e cooperação e autogestão comunitária para dentro (“nós”), 

exclusivamente no contexto da economia solidária, para todas as combinações institucionais 

possíveis quanto a formas de arranjo: coletivo autogestionário versus empresa solidária versus 

arranjo institucional versus instituições alinhadas (cadeias de consumo, cadeias de distribuição, 

conselhos e fóruns), para citar os mais recorrentes; excetuando-se, neste caso, as empresas 

capitalistas e Estado, pois, a relação econômica precisaria se dar por isolamento (particularismo 

como interesse em relação ao Capital). 

A expectativa para um arranjo institucional resultante dessa constituição seria a de 

empreendimentos menores em tamanho, maiores em número e articulados de maneira mais 

flexível a experimentações em rede, pois suas particularidades seriam mantidas em uma 

perspectiva de operação conjunta sob uma lógica cooperativa-particularista. Além disso, as 

                                                           
35 Sistema ou modo de viver relacional, no nível conjuntural, do formato autogestionário enquanto identidade 

sociocultural autogerida.  
36 Sistema ou modo de viver institucional, no nível estrutural, da rede solidária enquanto conjunto de identidades 

políticas articuladas. 
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relações políticas solidárias entre cada uma das instâncias da rede tenderiam a configurar uma 

dinâmica oposta à capitalista.  

O desenvolvimento mais aprofundado de uma análise deste tipo de arranjo, inspirado 

nos dilemas do processo histórico de constituição do MST (CEIA, 2021), no entanto, extrapola 

o escopo desta monografia, ensejando pesquisas futuras. A proposta deste trabalho envolveu a 

investigação do papel dos princípios pedagógicos da autogestão na capacidade de estimular a 

autonomia de empresas solidárias que – expandidas em rede – sejam capazes de promover a 

continuidade para a ruptura com o capitalismo dependente.  

Considerando estas características fundamentais, dentro do contexto histórico e político-

institucional apresentado, é possível considerar que a hipótese de que movimentos 

autogestionários, pela sua capacidade de organização autônoma que viabilize educação formal, 

técnica e política, podem se constituir seguramente como formas de resistência efetiva ao 

capitalismo dependente brasileiro, promovendo, assim, a necessária ruptura com a 

dependência e até mesmo com o modo de produção que define essa lógica hegemônica.  

 

 

 



78 
 

REFERÊNCIAS  

 

 

ADAMS, Telmo; FERREIRA, Fernanda Carvalho; FRANK, Joana; ROCHA, Marina da. 

Educação e economia solidária: uma análise das relações de participação e poder. Educação 

em foco, 18 (25): 227-252, jun. 2015. Disponível em <https://bityli.com/61MCp>. Acesso em 

25 ago. 2021.  

ALMEIDA, Fábio Portela Lopes de. A evolução da mente normativa: origens da cooperação 

humana. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Brasília: UnB, 2011.  

ALONSO, Angela. Métodos qualitativos de pesquisa: uma introdução. In: ABDAL, Alexandre; 

OLIVEIRA, Maria Carolina Vasconcelos; GHEZZI, Daniela Ribas; SANTOS JÚNIOR, Jaime 

(orgs). Métodos de pesquisa em Ciências Sociais: Bloco Qualitativo. São Paulo: SESC São 

Paulo/CEBRAP, 2016.   

ALTHUSSER, Louis. Advertência aos leitores do Livro I D’o Capital. In: MARX, Karl. O 

Capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do Capital.  Tradução 

Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 48-72 

AMORIM, Daniela. Empresas de alta tecnologia têm segundo ano de recuo do país. Estadão, 

São Paulo, 17 mar. 2021. Disponível em <https://bityli.com/7N6k2>. Acesso em 25 ago. 2021.  

ANDERSON, Chris. A cauda longa: do mercado de massa para o mercado de nicho. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011.  

BRASIL JR, Antonio. Capitalismo dependente: todos os passos de um conceito de Florestan 

Fernandes. Blog do laboratório de estudos de teoria e mudança social. Publicado em 03 ago. 

2017. Disponível em <https://bityli.com/CqAla>. Acesso em 18 mar. 2021.   

BROWN, Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no 

ocidente. Tradução de Mario A. Marino e Eduardo Altheman C. Santos. São Paulo: Editora 

Filosófica Politeia, 2019.  

CANABRAVA, Bruna Werneck. O projeto Lemann e a educação brasileira: da filantropia 

a cooptação? 146f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Niterói: UFF, 2019. 146pp. 

CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na 

América Latina: ensaio de interpretação sociológica. 3ª edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores: 

1970.  

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 3ª edição. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

https://bityli.com/61MCp
https://bityli.com/7N6k2
https://bityli.com/CqAla


79 
 

CEIA, Marcos Eduardo Teixeira. Cooperativas, Capital e Trabalho: um resgate discursivo-

institucional sob a ótica do experimentalismo democrático. 289f. Tese (Doutorado em Ciência 

Política) – Universidade Federal Fluminense, 2021.  

DAGNINO, Renato. Tecnologia Social: contribuições conceituais e metodológicas. Campina 

Grande: EDUEPB, 2014.  

DORNELLES, Simone Bochi; DELLAGNELO, Eloise Helena Livramento. Autogestão e 

racionalidade substantiva: a Bruscor – Ind. e Comércio de Cordas e Cadarços Ltda. em Análise. 

In: Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 27., 

2003, Atibaia–SP. Anais... Atibaia: ANPAD, 2003.  

FERNANDES, Florestan. Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América Latina. 2ª 

edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975.   

FERRARINI, Adriane Vieira. Política pública brasileira de formação de formadores de 

trabalhadores em economia solidária. Otra Economía, vol. 5, n. 9, julio-diciembre 2011.  

FERREIRA, Rafael Leite. Não esqueçam o que ele escreveu: o sociólogo Fernando Henrique 

Cardoso e a (prática da) Teoria da Dependência. Temporalidades, Belo Horizonte, 8(1): 469-

486, jan/mai. 2016. Disponível em <https://bityli.com/lGpFp>. Acesso em 25 ago. 2021.  

FRAGA, Érica; LIMA, Flávia. Brasil perde empresa de alta tecnologia antes de se tornar um 

país inovador. Folha de São Paulo, São Paulo, 14 abr. 2019. Disponível em 

<https://bityli.com/iy3NR>. Acesso em 25 ago. 2021.  

FRANK, Andre Gunder. O desenvolvimento do subdesenvolvimento. Originalmente publicado 

em Monthly Review, Nova York, 18 (4): 1-11, 1966. Disponível em 

<https://cutt.ly/fbRmUPr>. Acesso em 06 mai. 2021. 11 pp.   

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.  

GAIGER, Luiz Inácio Germany; KUYVEN, Patrícia Sorgatto. Economia solidária e 

trajetórias de trabalho: uma visão retrospectiva a partir de dados racionais. RBCS (Revista 

Brasileira de Ciências Sociais), São Paulo, 35(103): 1-18, 2020. Disponível em 

<https://bityli.com/C7IUq>. Acesso em 25 ago. 2021.  

GAIGER, Luiz Inácio. A racionalidade dos formatos produtivos autogestionários. Soc. estado. 

Brasília, 21(2): 513-545, ago. 2006. Disponível em <https://bityli.com/p9DKk>. Acesso em 14 

out 2020.  

GAIGER, Luiz Inácio. Economia solidária, ativismo sociopolítico e democracia. Cadernos do 

SEAS: Revista Crítica de Humanidades, Salvador, 45(249), p. 83-110, jan./abr. 2020. 

Disponível em <https://bityli.com/kIJAL>. Acesso em 25 ago. 2021.  

https://bityli.com/lGpFp
https://bityli.com/iy3NR
https://cutt.ly/fbRmUPr
https://bityli.com/C7IUq
https://bityli.com/p9DKk
https://bityli.com/kIJAL


80 
 

GAIGER, Luiz Inácio; KUYVEN, Patrícia. Dimensões e tendências da economia solidária no 

Brasil. Revista Sociedade e Estado, Brasília, 34(3): 811-834, set./dez. 2019. Disponível em 

<https://bityli.com/eanpK>. Acesso em 25 ago. 2021.  

GALLO, Sílvio. Os limites de uma educação autogestionária: a experiência da pedagogia 

institucional. Pro-posições. v. 18 n. 2 [23]. Mar 99. Disponível em <https://bityli.com/ykUPY> 

Acesso em 20 out 2020.  

GARCIA, Sylvia Gemignani. A tecnologia social como alternativa para a reorientação da 

economia. Estudos Avançados, São Paulo, 28 (82), p. 251-275, jul. 2014. Disponível em 

<https://bityli.com/eanpK>. Acesso em 25 ago. 2021.  

KAUCHAKJE, Samira. Solidariedade política e constituição de sujeitos: a atualidade dos 

movimentos sociais. Sociedade e Estado, Brasília, 23(3), p. 667-696, set./dez. 2008. 

Disponível em <https://bityli.com/pyP02>. Acesso em 25 ago. 2021.  

LEHER, Roberto. 25 Anos de Educação Pública: notas para um balanço do período. In: 

Guimarães, Cátia (Org.). Trabalho, educação e saúde: 25 anos de formação politécnica no 

SUS. Rio de Janeiro: EPSJV, 2010. pp. 29-72.  

LIESENBERG, Luciano. A inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho e as 

especificidades do comércio exterior paulista (1999 a 2014). 406f. Tese (Doutorado em 

Geografia Humana) – Universidade Estadual de São Paulo, São Paulo, 2018.  

MARTINS, Angela Maria. Autonomia e Educação: a história de um conceito. Cadernos de 

Pesquisa, (115), p. 207-232, mar. 2002. Disponível em <https://bityli.com/mxQEt>. Acesso em 

25 ago. 2021.  

MARTINS, José de Souza. Os sociólogos distraídos e a invasão ideológica nas Ciências 

Sociais: entrevista especial com José de Souza Martins. Entrevistadora: Patrícia Fachin. 

Instituto Humanitas Unisinos. Publicado em 24 fev. 2020. Disponível em 

<https://cutt.ly/Hxp5FYd>. Acesso em 20 mar. 2021.  

MARTINS, Lígia Márcia. O legado do século XX para a formação de professores. In: ______; 

DUARTE, Newton (orgs). Formação de professores: limites contemporâneos e alternativas 

necessárias [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. pp. 13-

32. 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do 

Capital.  Tradução Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2011. 

MARX, Karl. O Método da Economia Política. In: ______. Introdução (à crítica da 

Economia Política). Coleção Os Pensadores. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: Abril 

Cultural, 1974. pp. 122-129.  

https://bityli.com/eanpK
https://bityli.com/ykUPY
https://bityli.com/eanpK
https://bityli.com/pyP02
https://bityli.com/mxQEt
https://cutt.ly/Hxp5FYd


81 
 

MBEMBE, Achille. A era do humanismo está terminando. Publicações. Rio Grande do Sul: 

Instituto Humanitas Unisinos, jan. 2017. Disponível em <https://bityli.com/lbHG0>. Acesso 

em 04 abr. 2021.  

MESQUITA, Afonso Mancuso de. Os conceitos de atividade e necessidade para a Escola Nova 

e suas implicações para a formação de professores. In: MARTINS, Lígia Márcia; DUARTE, 

Newton (orgs). Formação de professores: limites contemporâneos e alternativas necessárias 

[online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. pp. 13-32. 

MONTEIRO, Lorena Madruga; GONÇALVES, Sandra de Lourdes. Os empreendedores 

políticos da economia solidária no Brasil: as ideias de Singer, Gaiger e Arruda. Interseções, 

Rio de Janeiro, 22(1): 5-20, mai. 2020. Disponível em <https://bityli.com/st43f>. Acesso em 

25 ago. 2021.  

NASCIMENTO, Cláudio. A autogestão reinventando Paulo Freire. ESS – Economia Social 

e Solidária (website de recursos), Tolouse (França), online: 1-12, 2017. Disponível em 

<https://bityli.com/nrki4>. Acesso em 15 mai. 2021.  

NASCIMENTO, Cláudio. Educação como elemento estruturante da Economia Solidária. In: 

KRUPPA, Sonia M. Portella (org.). Economia solidária e educação de jovens e adultos. 

Brasília: Inep, 2005. pp. 57-64.  

NASCIMENTO, Cláudio. Experimentação autogestionária: autogestão de pedagogia e 

pedagogia da autogestão. In: BATISTA, Eraldo Leme; NOVAES, Henrique T. Trabalho, 

educação e reprodução social. Bauru: Práxis, 2013. 

NASCIMENTO, Cláudio. Paul Singer: uma tese e oito hipóteses sobre o socialismo/autogestão. 

In: SANTOS, Aline Mendonça dos; NASCIMENTO, Cláudio (orgs.). Paul Singer: 

democracia, economia e autogestão. Marília: Lutas anticapital, 2018.  

NASCIMENTO, Cláudio; SANTOS, Aline Mendonça dos. Paul Singer e a pedagogia da 

autogestão na economia solidária. Revista Trabalho Necessário, Niterói, 17 (34): 153-170. 

Set. 2019. Disponível em <https://bityli.com/IQrBI>. Acesso em 25 ago. 2021.  

NATUREZA, Sérgio. As aparências enganam. In: REGINA, Elis (Intérprete). Elis, essa 

mulher. Melodia de Tunai. Rio de Janeiro: Warner Bros. Records, 1979. Faixa 10. Disco de 

vinil. 

PANASIEWICZ, Roberlei; BAPTISTA, Paulo Agostinho N. Metodologia Científica. Belo 

Horizonte: Universidade FUMEC, 2013. Disponível em <https://bityli.com/0RQnL> Acesso 

em 10 out 2020.  

PEREIRA, Mirlei Fachini Vicente. A inserção subordinada do Brasil na divisão internacional 

do trabalho: consequências territoriais e perspectivas em tempos de globalização. Sociedade & 

Natureza, Uberlândia, 22 (2): 347-355, ago. 2010. Disponível em <https://bityli.com/ytZKp>. 

Acesso em 25 ago. 2021.  

https://bityli.com/lbHG0
https://bityli.com/st43f
https://bityli.com/nrki4
https://bityli.com/IQrBI
https://bityli.com/0RQnL
https://bityli.com/ytZKp


82 
 

PINHO, Leonardo. Qual é o Ano Novo para a Economia Solidário no novo Governo? 

CEFURIA (Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo). Artigo. Curitiba, fev. 2019. 

Disponível em <https://bityli.com/krtI4>. Acesso em 25 ago. 2021.  

RAZETO, Luis. Economia de solidariedade e organização popular. In: GADOTTI, Moacir; 

GUTIERREZ, Francisco. (orgs). Educação comunitária e economia popular. São Paulo: 

Cortez, 1993. p. 34-58.  

RODRIGUES, Carlos Henrique Lopes; JURGENFELD, Vanessa Follmann. Florestan 

Fernandes e Celso Furtado: aspectos históricos-estruturais para a interpretação da crise 

contemporânea no Brasil. Pesquisa & Debate, São Paulo, 28(1(51)): 63-85, jul. 2017. 

Disponível em <https://bityli.com/8ApG9>. Acesso em 25 ago. 2021.  

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista 

Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, 12(34): 152-165, jan./abr. 2007. Disponível em 

<https://bityli.com/OUk8e>. Acesso em 25 ago. 2021.  

SHIROMA, Eneida; MORAES, Maria Célia de; EVANGELISTA, Olinda. Política 

educacional. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

SINGER, André. Esquerda e direita no eleitorado brasileiro: a Identificação Ideológica nas 

Disputas Presidenciais de 1989 e 1994. São Paulo: EdUSP, 2002a. 

SINGER, Paul. A economia solidária como ato pedagógico. In: KRUPPA, Sonia M. Portella 

(org.). Economia solidária e educação de jovens e adultos. Brasília: Inep, 2005. pp. 13-20.  

SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2002b.  

SOUR, Robert Henry. Poder, cultura e ética nas organizações. 3ª edição. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012.  

SOUZA, André Ricardo; AUGUSTO JÚNIOR, Fausto. A economia solidária como resposta à 

crise pandêmica e fator de outro tipo de desenvolvimento. Revista P2P & Inovação, Rio de 

Janeiro, 7(1): 8-25, set. 2020. Disponível em <https://bityli.com/Kb4us>. Acesso em 25 ago. 

2021.  

TIRIBA, Lia; FISCHER, Maria Clara Bueno. Saberes do trabalho associado. In: CATTANI, 

Antonio D., LAVILLE, Jean-Louis; GAIGER, Luis Inácio e HESPANHA, Pedro. Dicionário 

Internacional da Outra Economia. Coimbra: Editora Almedina, 2009, p. 293-298. 

VALLIAS, Andre. Bertold Brecht poesia. Introdução e tradução de André Vallias. São Paulo: 

Perspectiva, 2019.  

VIANA, Nildo. Autogestão Pedagógica ou Pedagogia Autogestionária? Autogestão e 

formação. Informe e Crítica, online, fev. 2018. Disponível em <https://bityli.com/qcmHo>. 

Acesso em 28 ago. 2021.  

https://bityli.com/krtI4
https://bityli.com/8ApG9
https://bityli.com/OUk8e
https://bityli.com/Kb4us
https://bityli.com/qcmHo


83 
 

WEBER, Max. Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2008.  

WEFFORT, Francisco C. Educação e Política: reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da 

liberdade. In: FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2015.  


