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Apresentação 

 

 

 

Os textos que compõem este livro originaram-se do seminário “Economia dos setores populares: entre 
a realidade e a utopia”, realizado entre os dias 8 e 9 de novembro de 1999, na Universidade Católica do 
Salvador – UCSal. As intervenções foram gravadas, transcritas, submetidas aos autores e incluídas sob essa 
forma no livro. 

A organização do seminário foi uma iniciativa da Universidade Católica do Salvador e das ONGs: 
Coordenadoria Ecumênica de Serviços – CESE, Centro Ecumênico de Apoio ao Desenvolvimento – 
CEADe, Cooperação e Apoio a Projetos de Inspiração Alternativa – CAPINA e Centro de Estatística 
Religiosa e Investigações Sociais – CERIS, que, a partir das suas singularidades, possuem uma presença 
junto às organizações econômicas populares. No âmbito da UCSal, o seminário constituiu-se numa 
atividade do programa de pesquisa e extensão denominado “Economia dos setores populares”, vinculado à 
Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários. 

Durante aqueles dois dias, cerca de 120 pessoas, procedentes de 10 estados, incluindo professores, 
alunos, representantes de grupos populares, ONGs, órgãos governamentais e agências de cooperação, 
participaram, com vivo interesse, das sessões do seminário. A estas pessoas dirigimos, em primeiro lugar, 
os nossos agradecimentos. 

A coordenação do seminário esteve sob a responsabilidade de Rita Amália Carreiro, Fátima 
Nascimento, Elsa Kraychete, Ricardo Costa e Gabriel Kraychete. O trabalho de secretaria e organização do 
evento contou com a dedicação de Patricia Vieira, Fernanda Nascimento, Roseani Martins e Isabel Cunha, 
além da apropriada colaboração de Boaventura Maia Neto. O aporte proporcionado pela CESE, NOVIB e 
FASE-SAAP viabilizou os recursos necessários à realização do evento. Agradecemos igualmente o amplo 
apoio proporcionado pela UCSal ao seminário, especialmente pela Pró-Reitoria para Assuntos 
Comunitários, através da pró-reitora Professora Maria Julieta Fontes. Finalmente, destacamos que o 
excelente trabalho de revisão das transcrições, realizado por Beatriz Costa e Francisco Lara, foi essencial 
para a edição dos textos deste livro. 

 

Gabriel Kraychete 
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Introdução 

 

 

Francisco Lara 

Beatriz Costa 

 

Há mais de 10 anos que, como Capina, vimos trabalhando com as 
organizações econômicas de trabalhadores da Agricultura Familiar e das 
periferias urbanas e, nesse percurso, temos testemunhado inúmeros 
avanços. Mas também, sobretudo, temos acumulado um grande número de 
perguntas. 

Como criar um conhecimento, vale dizer, uma prática nova, em que a 
eficiência esteja fortemente presente, mas que seu sentido esteja apontado 
para a reprodução da vida, em vez de estar apontado para a acumulação de 
lucro? 

Que chances temos, ao tentar misturar uma lógica aprendida nas 
universidades com uma cultura forjada por 500 anos de resistência à 
dominação e à exclusão? 

E caso essas chances existam, e se concretizem, como se dará nossa 
inserção num mundo em que o que vale é a força do capital e a selvageria 
nas relações? 

Estaremos criando um colchão amortecedor da exclusão que, 
inexoravelmente, avança? Ou podemos sonhar em contribuir para que o 
mercado volte a ser o lugar de troca de bens e serviços produzidos pelo 
trabalho que sustenta a reprodução da vida? 

Ricardo Costa, Secretário Executivo da Capina, na abertura dos 
trabalhos do seminário. 

 

Mesmo que – graças a Deus – não se tenha conseguido responder a todas as perguntas que cada 
participante trouxe para o seminário sobre a Economia dos setores populares: entre a realidade e a utopia, 
ao menos, contudo, foi possível estender tais perguntas à amplidão. Sim, porque novas respostas, 
especialmente quando nascidas efetivamente de uma prática social, sempre nos remetem a uma nova ordem 
de perguntas. E não haveria como ser diferente. 

Assim, certamente, o sentido que vemos em publicar as principais intervenções feitas no seminário a 
que este livro se refere, muito mais que atender a qualquer finalidade de promoção institucional ou do 
simples debate intelectual, é aquele de contribuir com um universo de interrogações que seja fecundo de 
novas pistas e sentidos às práticas sociais, antigas e novas. Mas que estas se tornem capazes de responder 
aos desafios e exigências do presente. 

Inicia este debate o texto que serviu como provocação às outras intervenções: Economia dos setores 

populares: entre a realidade e a utopia, de Gabriel Kraychete. Apoiando-se em F. Braudel, o autor 
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relativiza a visão, incorporada até mesmo já pelo senso comum, de um sistema capitalista que perpassa a 
sociedade de alto a baixo. E acena para a percepção de atividades econômicas que se movimentam rente-ao-
chão, escapando não só às estatísticas como à própria lógica do sistema. Se hoje as empresas, em busca do 
lucro, dispensam à vontade o que chamam de “mão-de-obra”, os empreendimentos populares não podem 
dispensar filhos, filhas, cônjuges, ou idosos que gravitam em seu entorno – porque adoeceram, se 
desempregaram ou representem “custos”. A eficiência da economia dos setores populares está subordinada 
à sua lógica, que é o reverso da lógica do capital. Se o capital despreza a vida para priorizar o lucro, a 
economia dos setores populares se define pela lógica da reprodução da vida. 

Mas, para que se possa entrar pela porta da frente na discussão dessa economia dos setores populares, 
não se pode deixar de passar pelo confronto com as realidades que oferecem o contorno concreto a esta 
economia: aquelas da globalização do capital e da crise do trabalho. 

Para isso, José Luís Fiori, em Utopias e contradições do capital nos tempos de globalização, analisa o 
movimento atual de restauração da utopia liberal – uma velha já de 300 anos e de fracasso comprovado, 
mas que se apresentou nos anos de 1990 como novinha em folha – naquilo que são as suas idéias-força e 
suas realizações. Ou a realização de sua utopia, globalização e homogeneização: “um só país, uma só 
moeda, uma só arma e uma só idéia”. Em suas hipóteses finais, Fiori nos conduz ao desafio maior. Para ele, 
o capitalismo continua o mesmo, cabendo então a pergunta se não somos nós que estamos com medo, ou de 
entendê-lo ou de enfrentá-lo. 

Para tratar do tema das Crises e utopias do trabalho, Chico de Oliveira como que inverte essa mesma 
pergunta: “quem tem medo do trabalho?” E, após apresentar o papel central do trabalho nas grandes utopias 
da modernidade – liberalismo e marxismo – e discorrer sobre a dialética do trabalho em Marx, o nosso 
professor faz um balanço precioso da discussão sobre a centralidade do trabalho neste último quartel de 
século. Tudo em preparação para o seu recado maior: a conquista dos direitos sociais pelo conflito de 
classes no século XX significou a rejeição do estatuto de mercadoria da força de trabalho. E o que hoje 
assistimos é o movimento de reversão de tal rejeição: nova etapa da dialética entre direito e mercadoria. 
Este é o desafio. 

A essa altura, não há como não lembrar de recente afirmação de Samir Amin, em entrevista a José 
Arbex Jr. (Caros Amigos 40, julho 2000): “Penso que a transição do capitalismo para o socialismo se dará 
em um período longo durante o qual haverá embate entre elementos da lógica capitalista – relações de 
produção de natureza capitalista, exploração, lógica de rentabilidade de capital – e outras lógicas, 
anticapitalistas – lógicas de solidariedade, de emprego, de direitos das pessoas”. 

Na verdade, a proposta formulada por José Luís Coraggio, em Da economia dos setores populares à 

economia do trabalho, exprime bem o que podem ser essas “outras lógicas” de que fala Samir Amin. 
Seguindo os rumos de Coraggio, acabamos por mudar o foco do olhar: a referência de análise deixa de ser a 
empresa ou o estado e fazemos alinhar nossos conceitos àquela instância do real que se põe como suporte 
para todo o real. É o conceito que ele propõe como “unidade doméstica” e que poderíamos traduzir como 
núcleos de sustentação da vida ou unidades domiciliares de sustentabilidade humana. Tais núcleos adquirem 
seu sentido pleno ao se verem conectados ao conceito de “fundo de trabalho”, pelo qual aqueles se 
transformam no lugar onde são tramadas as estratégias de sustentação da vida, nos dias que correm. O 
objetivo fundamental dessa verdadeira economia do trabalho? – A reprodução ampliada da vida. 

Mas nem tudo são flores... Paul Singer, em Economia dos setores populares: propostas e desafios, 
não faz concessões a Coraggio. E questiona-o em um debate aberto e franco – como pouco se tem visto nos 
últimos tempos. É claro, pois seu enfoque é diverso: ele enxerga esse movimento de hoje como o resultado 
da construção bicentenária da classe trabalhadora que, no mundo inteiro, vem formando empresas 
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autogestionárias: as cooperativas. Singer nos fala do vigor do movimento cooperativista e de suas virtudes, 
em especial igualdade e democracia, que, não por acaso, representam também o seu maior desafio. 

Para dizer do Sentido e possibilidades da economia solidária hoje, Luís Inácio Gaiger traz os 
resultados das pesquisas que vem desenvolvendo, desde os anos de 1980, no campo da economia solidária. 
Passa pela história dessas iniciativas entre nós, atentando para os usos e os riscos dos conceitos, tais como 
de “empreendimentos econômicos e solidários” ou de “economia solidária”, para chegar em suas 
proposições básicas, que se referem à confluência entre a solidariedade e a eficiência. Em ação recíproca, 
elas formam o “círculo virtuoso” capaz de compor o conceito de “solidarismo empreendedor”. Culmina 
com sua advertência maior: não vamos pensar no solidarismo como “modo de produção”, mas como uma 
“forma social de produção”. 

Finalmente, em Um novo humanismo para uma nova economia, Marcos Arruda realiza uma feliz 
incursão a partir da exposição da metodologia dialética e conjugando os pressupostos filosóficos de Marx, 
sobre o trabalho, com a concepção “mística” da espiral evolutiva de Theilhard de Chardin: personalização, 
socialização, espiritualização e amorização crescentes. Oferecendo assim elementos para a construção de 
fundamentos mais sólidos a uma nova práxis social, Marcos desafia a superação da fragmentação entre as 
diversas iniciativas da socioeconomia solidária. 

Em Para se discutir uma economia dos setores populares: perguntas que ficam, Luiz Alberto Gómez 
de Souza faz o trabalhador que realiza a colheita: ali, em ato, exposto ao tempo e ao vento. Assim, Luiz 
Alberto reproduz, com autêntica maestria, o sumo das discussões e as perguntas que ficaram. E as que ele 
mesmo foi se fazendo no percurso. Tudo o que nele foi sendo despertado e naquilo que foi ele estimulado. 
Trouxe tudo isso como provocação a todos – não apenas aos que o ouviram, e reagiram, como àqueles que, 
ao chegarem ao final dessas páginas, terão vivido também essa mesma aventura. E, esperamos, se sentirão 
estimulados e, também, juntos. 

Mas, chega de muita apresentação. Vamos às falas. 
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Economia dos setores populares: entre a realidade e a utopia 

 

 

Gabriel Kraychete 

 

A proposta de realização deste seminário resultou da confluência de duas constatações e uma 
indagação. A primeira constatação refere-se às transformações ocorridas na estrutura do mercado de 
trabalho nas duas últimas décadas, com o aumento do desemprego, a diminuição do número de 
trabalhadores assalariados e o crescimento do número de trabalhadores por conta própria. 

Uma segunda constatação, decorrente da anterior, é o reconhecimento de que a reprodução da vida de 
parcelas crescentes da população passou a depender, em maior escala, de atividades assentadas no trabalho 
realizado de forma individual, familiar ou associativa. Pode-se afirmar que essas atividades, em seu 
conjunto, sustentam uma economia dos setores populares, envolvendo, mesmo que de modo disperso e 
fragmentado, um extenso fluxo de produtos, serviços e modalidades diversas de trocas e mercados. Convém 
observar que, face à existência de diferentes denominações – economia popular, economia popular e 
solidária, socioeconomia solidária – convencionamos designar por economia dos setores populares as 
atividades que, diferentemente da empresa capitalista, possuem uma racionalidade econômica ancorada na 
geração de recursos (monetários ou não) destinados a prover e repor os meios de vida, e na utilização de 
recursos humanos próprios, agregando, portanto, unidades de trabalho e não de inversão de capital. No 
âmbito dessa economia dos setores populares convivem, além das atividades realizadas de forma individual 
ou familiar, as diferentes modalidades de trabalho associativo, formalizadas ou não, a exemplo das 
cooperativas, empreendimentos autogestionários, oficinas de produção associada, centrais de 
comercialização de agricultores familiares, associações de artesãos, escolas e projetos de educação e 
formação de trabalhadores, organizações de microcrédito, fundos rotativos etc. Esta designação, portanto, 
pretende expressar um conjunto de atividades heterogêneas, sem idealizar, a priori, os diferentes valores e 
práticas que lhes são concernentes. 

Das constatações anteriores, fluem as seguintes indagações: quais as expectativas que se vislumbram 
para essa economia dos setores populares face à lógica central do capitalismo hoje? Seria possível não 
apenas potencializar essa economia dos setores populares, mas também expandir e desenvolver as relações 
assentadas em valores éticos de solidariedade, cooperação e justiça? Ou estes setores estariam, 
inapelavelmente, condenados a viver nas franjas do sistema? 

A necessidade desta reflexão emana da prática das entidades promotoras deste seminário e de outras 
instituições que, a partir das suas singularidades, possuem uma presença junto às organizações econômicas 
populares, seja através da assessoria direta e de publicações sobre administração popular, seja através da 
viabilização do crédito ou da destinação de recursos econômicos orientados para projetos associativos e 
solidários, seja através de projetos de pesquisa e extensão etc. 

A realização deste seminário dá seguimento a outros encontros1, almejando, neste passo, transpor o 
momento da troca de experiências e projetar, entre a realidade e a utopia, a reflexão sobre os limites, as 

                                                      
1
 Em meados de 1997, a CESE e o CEADe promoveram uma Consulta intitulada Economia popular: viabilidade e 

alternativas, com o objetivo de recolher subsídios para análise e acompanhamento de projetos produtivos e compartilhar 
experiências e proposições existentes sobre o tema. Naquela oportunidade, com a participação de cerca de sessenta representantes 
de organizações dos movimentos sociais rurais e urbanos, foram debatidos temas vinculados à viabilidade econômica, questões 
associativas, crédito e aspectos legais concernentes à economia dos setores populares. 
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fragilidades, as potencialidades, os impasses e os desafios que permeiam essa economia dos setores 
populares, “nestes tempos de globalização”. 

Neste texto, originalmente preparado como uma introdução ao tema do seminário, busco expor as 
reflexões e indagações que inspiraram a proposta de realização deste evento2. Após sumariar as 
transformações ocorridas no mercado de trabalho3, apresento algumas concepções e expectativas em relação 
ao denominado setor informal e, recorrendo às informações contidas na pesquisa sobre a “Economia 
informal urbana” – recentemente divulgada pelo IBGE –, apresento algumas características do trabalho 
realizado por conta própria. Em seguida, sinalizo para uma forma de percepção da economia dos setores 
populares, recorrendo às idéias pouco convencionais do historiador francês Fernand Braudel sobre 
economia de mercado e capitalismo. Por fim, recoloco as questões que constituem o substrato dos objetivos 
propostos para este seminário. 

 

1. As tendências estruturais do mercado de trabalho 

Crescimento do desemprego 

Nos anos de 1990, segundo dados do IBGE, todas as regiões brasileiras apresentaram taxas de 
desemprego que são, no mínimo, o dobro das verificadas no final da década de 19804. Em 1999, segundo a 
Fundação Seade e o Dieese, as taxas de desemprego correspondem a cerca de 20% da População 
Economicamente Ativa (PEA) nas regiões metropolitanas. Nos primeiros meses de 1999, a taxa de 
desemprego na região metropolitana de São Paulo atingiu cerca de 20% da PEA, correspondendo a quase 
1,8 milhão de pessoas desempregadas. Isto equivale a um contingente de desempregados, em São Paulo, 
superior à população de uma cidade como Recife! Em termos relativos, a região metropolitana de Salvador 
apresenta o maior índice de desemprego (mais de 26% da PEA), correspondendo a cerca de 400 mil 
desempregados. 

Na década de 1990, mais do que duplica o tempo médio em que um trabalhador desempregado 
demora para encontrar um emprego. Em 1990, na Região Metropolitana de São Paulo, quando a taxa de 
desemprego era de 9,3%, o tempo de procura era de 15 semanas. Em abril de 1999, este tempo aumentou 
para 42 semanas, conforme dados da mesma pesquisa Dieese/Seade. 

Considerando que o Brasil apresenta um crescimento demográfico de 1,4% ao ano e que a PEA 
cresce à taxa de 2,7%, o país precisaria criar 1,5 milhão de novos empregos por ano, o que suporia um 
crescimento continuado do PIB a uma taxa de 7%, apenas para absorver a nova população que ingressa no 
mercado de trabalho a cada ano. Mas, a queda do PIB de 1999 implica, ao invés de criação, no fechamento 
postos de empregos. 

O crescimento do desemprego foi acompanhado por uma modificação na composição da estrutura 
ocupacional, com uma diminuição gradativa, desde os anos de 1980, da mão-de-obra empregada na 
indústria e no setor primário, e um aumento do terciário, que cresce deteriorando-se, absorvendo ocupações 
instáveis e mal remuneradas. 

                                                      
2 Este texto tem por referência os debates efetuados no âmbito da equipe da CAPINA, do Programa sobre Economia 

Popular desenvolvido pela UCSal e as discussões realizadas em diferentes encontros promovidos pela CESE e pelo CEADe. 
3 A análise e os dados sobre a estrutura do mercado de trabalho foram retirados de Pochmann, Marcio. O trabalho sob fogo 

cruzado. São Paulo, Contexto, 1999. 
4 No Brasil o número de desempregados difere conforme a metodologia da pesquisa. O IBGE considera como empregado 

qualquer pessoa que fez algum tipo de trabalho na semana anterior à pesquisa. O índice de desemprego apurado pelo Dieese/Seade 
considera o desemprego oculto pelo trabalho precário (aqueles que procuram trabalho mas exercem precariamente alguma 
atividade) e o desemprego oculto pelo desalento (aqueles que gostariam de estar trabalhando, procuraram trabalho no último ano, 
mas não o fizeram nos últimos 30 dias). 
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Nos anos 1990, a região Sudeste – principal pólo industrial do país –, apresentou um decréscimo de 
quase 10% nas ocupações industriais, sem que isso fosse compensado pelo aumento da ocupação na 
indústria localizada em outras regiões do país. Nestes termos, em 1995, o setor secundário no Brasil 
englobava um contingente de trabalhadores não muito superior ao que possuía no início da década de 1970. 
Atualmente, de cada dez ocupações existentes, seis são de responsabilidade do setor terciário, duas do setor 
secundário e duas do primário. 

Desassalariamento 

Entre as décadas de 1940 e 1980, o mercado de trabalho no Brasil estruturou-se através da ampliação 
dos empregos assalariados, principalmente dos assalariados com carteira assinada, havendo uma redução 
dos trabalhadores por conta própria e do desemprego. Para cada 10 postos de trabalho abertos naquele 
período, oito eram assalariados (sendo 7 com registro e 1 sem registro) e 2 não assalariados. O emprego 
assalariado aumentou a sua participação na PEA de 42%, em 1940, para 62,8%, em 1980. 

A partir de 1980, essa tendência de estruturação do mercado de trabalho, em torno do emprego 
assalariado, sobretudo dos empregos assalariados com registro formal, foi interrompida. Entrecortada por 
um curto período de crescimento econômico (1984/86), a década de 1980 foi marcada pela recessão 
(1981/83 e 1987/89) e por elevados índices de inflação. 

Os sucessivos ajustes macroeconômicos, voltados para o controle da inflação e das contas externas, 
repercutiram sobre o mercado de trabalho, interrompendo a tendência anterior. Na década de 1980, diminui 
o ritmo de crescimento dos empregos assalariados, aumentando o número de trabalhadores sem contrato de 
trabalho e dos trabalhadores por conta própria. Entre 1980 e 1991, o emprego assalariado total apresentou 
uma taxa média de crescimento anual semelhante à variação da PEA (2,8%). Mas o emprego assalariado 
sofreu uma alteração significativa na sua composição, ou seja, houve um grande aumento do número dos 
assalariados sem registro em carteira. De cada cem empregos assalariados gerados neste período, cerca de 
99 foram sem registro e apenas um com registro. 

Na década de 1990, torna-se mais nítido o fenômeno do desassalariamento, influenciado, 
principalmente, pela redução dos empregos assalariados com registro. Em 1989, o total de assalariados 
representava 64% da PEA. Em 1995, este percentual diminuiu para 58%. Entre 1994 e 1999, embora a 
economia tenha apresentado evolução positiva do Produto Interno Bruto – ainda que a taxas pouco 
expressivas –, o volume de emprego assalariado com carteira em todo o país foi reduzido em 1,5 milhão. 

Ampliação dos trabalhadores por conta própria 

Nos anos de 1990, observa-se uma forte ampliação das ocupações por conta própria. Neste período, 
para cada 10 ocupações geradas, apenas duas foram assalariadas, sendo quase cinco por conta própria e três 
de ocupações sem remuneração. Entre 1986 e 1998, nas regiões metropolitanas, o emprego assalariado com 
carteira teve uma redução de 4% e o número de trabalhadores por conta própria aumentou em 61%. 
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Variação % do emprego por posição na ocupação 

Regiões metropolitanas – 1986/1998 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE. Agregação das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, 
Rio de Janeiro e São Paulo. Dados extraídos de DUPAS, Gilberto. Economia global e exclusão social. Paz e 
Terra, São Paulo, 1999. 

 

Verifica-se, portanto, um crescimento das ocupações denominadas de informais, como um resultado 
do aumento do desemprego, do processo de desassalariamento, do crescimento dos trabalhadores sem 
registro e das ocupações por conta própria. Estes fatos, somados ao aumento do tempo médio em que o 
trabalhador permanece desempregado, empurram parcelas cada vez maiores da população para formas 
alternativas de ocupações, colocando novos problemas a um mercado de trabalho historicamente desigual e 
excludente. 

Às pessoas que sempre viveram de trabalhos informais, sobretudo através das ocupações por conta 
própria, soma-se um novo contingente, composto pelos trabalhadores expulsos do emprego regular e pelas 
pessoas que ingressam no mercado de trabalho a cada ano. 

Num país como o Brasil, que nunca conheceu os índices de assalariamento das economias capitalistas 
centrais (superiores a 90%) nem, tampouco, experimentou nada semelhante à rede de proteção social típica 
ao Welfare State europeu5, a acomodação destas novas tendências do mercado de trabalho pode se traduzir 
em vereditos intoleráveis, consagrando uma situação de total desamparo social para os trabalhadores que 
transitam para o informal. 

Quando os trabalhadores perdem seus empregos regulares e mergulham na informalidade do trabalho 
por conta própria, experimentam uma diminuição da sua renda média, somada a uma grande insegurança 
em relação ao futuro e a sua proteção social. Tudo passa a depender do próprio indivíduo, que deve criar e 
manter o seu próprio trabalho. Como não contribuem para a Previdência Social, os trabalhadores por conta 
própria, em sua quase totalidade, estão excluídos do direito à aposentadoria e enfrentam a ameaça 
incontornável da obtenção de algum rendimento na eventualidade de doenças ou acidentes que interrompam 
o trabalho que realizam. 

Face a essas transformações no mundo do trabalho, convém situar algumas visões e expectativas, 
antigas e novas, em relação ao denominado setor informal. 

                                                      
5 O seguro-desemprego, no Brasil, existente desde 1986, garante o pagamento de um salário mínimo até o teto máximo de 

R$ 243,00, durante um período de três a cinco meses, aos trabalhadores desempregados que comprovem vínculo empregatício de 6 
a 11 meses. O valor médio do benefício situa-se em torno de 1,5 salário mínimo. 
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2. Economia informal e empreendimentos populares: visões e expectativas 

Embora a denominação de economia dos setores populares não se confunda ou se reduza ao âmbito 
do setor informal, a referência ao mesmo justifica-se na medida em que: i) os estudos e as informações 
estatísticas sobre o trabalho realizado de forma individual ou familiar, sobretudo nos espaços urbanos, 
normalmente estão referenciados ao denominado setor informal; ii) estas formas de trabalho não são 
iniciativas isoladas, mas interagem com o seu entorno, relacionando-se com os mercados e circuitos 
produtivos dominantes e iii) parto do pressuposto de que estas modalidades de trabalho são historicamente 
determinadas, não se confundem com a economia capitalista e possuem uma lógica econômica específica. 

Usualmente o setor informal é delimitado, justapondo-se, com ponderação variável, diversos critérios 
(trabalhadores por conta própria, contando ou não com a ajuda de mão-de-obra não remunerada; empresas 
com menos de cinco empregados; setor em que os negócios e os contratos de trabalho não obedecem à 
legislação trabalhista e fiscal, etc.). Nestes termos, a conceituação do setor informal assemelha-se mais a 
uma descrição de atividades ou situações, envolvendo um conglomerado que, tratado como um conjunto, 
não responderia a nenhuma lógica específica. Ou melhor, o setor informal seria um movimento reflexo do 
setor formal ou moderno: cresceria nos momentos de crise, amortecendo o desemprego gerado no setor 
formal. 

Até os anos de 1970, predominava a visão que explicava a pobreza urbana como algo residual ou 
transitório a ser superado pelo desenvolvimento industrial. O setor informal era entendido como um 
subproduto de um eventual período de crise ou insuficiente desenvolvimento do setor moderno, e que seria 
superado pelo crescimento econômico. Desse ponto de vista, não haveria razão para se perder tempo 
discutindo-se a viabilidade do setor informal. Conforme esta visão, o futuro era o capital e todos 
cresceríamos juntos. 

Do ponto de vista da esquerda, também não havia razões para se ocupar com o informal. O futuro era 
o socialismo e o que contava era a luta sindical. Hoje, cresce, implacavelmente, o número de trabalhadores 
que não são nem mesmo passíveis de sindicalização. Nestes termos, parece que, entre o desenvolvimento 
capitalista e a revolução socialista, o chamado setor informal ficou como um elo perdido. 

Nos anos de 1970, quando imperava o paradigma da integração social, o mercado capitalista era visto 
como um mecanismo de integração-proletarização, onde o Estado completava e compensava esta 
integração. Daí a importância da categoria de “consumo coletivo”, que dava conta das políticas sociais do 
Estado, e cujo sentido seria o de reprodução da força de trabalho – entendida como a capacidade de trabalho 
vendida em troca de um salário – via pela qual também ocorreria a reprodução da população urbana. Daí 
também a importância da categoria de “novos movimentos sociais” como aqueles capazes de articular as 
forças reivindicativas diante do Estado, o que, presumia-se, resultaria num confronto com a ordem 
capitalista face à incapacidade do Estado em atender às demandas sociais6. 

Assim, as pessoas que viviam do informal eram, via teoria da marginalidade, integradas aos 
movimentos sociais, não pelo trabalho que exerciam, mas na condição de participantes dos movimentos 
sociais vinculados ao solo urbano, moradia, educação popular etc. 

Hoje, entretanto, tende a se cristalizar nos espaços urbanos uma situação onde uma reduzida elite 
dispõe dos benefícios prometidos por uma sociedade global, mas parcelas crescentes da população, antes 
denominadas de marginalizadas e que não têm como ser globalizadas, vão sendo implacavelmente 
excluídas. 

                                                      
6 Cf. Coraggio, José Luis. Economia urbana: la perspectiva popular. (mimeo.) Instituto Fronesis, 1994. 
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Face às transformações ocorridas na estrutura do mercado de trabalho, ao longo das duas últimas 
décadas, pode-se apresentar, grosso modo, pelo menos duas novas visões e expectativas em relação ao 
informal. 

Uma certa visão, compatível com as crenças ultraliberais, propõe aos que não têm acesso ao mercado 
formal de trabalho que adquiram uma tal de empregabilidade; que se transformem em empresários de si 
mesmos. Propõe que os desempregados montem os seus próprios empreendimentos, transformando-se em 
pequenos empresários individuais. Aprenderiam com o mercado capitalista a arte dos negócios como se 
houvesse uma evolução contínua entre empreendimentos populares e pequenas empresas. De um paradigma 
antropológico do indivíduo-máquina passa-se, agora, a uma nova matriz: aquela do indivíduo-empresa7, 
onde apenas os mais capazes mereceriam sobreviver. 

Por outro lado, estudos e análises recentes – ancorados numa visão crítica sobre os postulados 
econômicos hegemônicos – apontam, embora de forma ainda pouco precisa, para a importância de 
conceitos como economia popular, economia popular e solidária ou socioeconomia solidária8. Constatam 
que, diante de oportunidades de emprego regular, cada vez mais restritas, a reprodução da vida de uma 
parcela crescente da população passa a depender, em maior escala, de uma economia que se alimenta de 
inúmeras atividades realizadas de forma individual, familiar ou associativa, envolvendo um extenso fluxo 
de produção e troca de bens e serviços. 

Até o início da década de 1990, atribuía-se pouca importância política às iniciativas populares que se 
dedicavam à produção/comercialização de bens e serviços. Pode-se dizer que existia um certo preconceito, 
como se os grupos populares se maculassem ao entrar em contato com o mercado. Ou, então, eram vistos 
como uma expressão das ações assistencialistas destinadas a amenizar o aumento da pobreza. Entretanto, 
recentes linhas de pesquisa e estudo focalizam algumas iniciativas dessa economia dos setores populares 
não como uma frente pré-política, mas como uma ação de fronteira, geradora de embriões de novas formas 
de produção e sociabilidade9. 

É possível que a forma de se olhar para estes grupos tenha sido eclipsada pela relevância conferida à 
luta sindical, ou pela perspectiva de que somente as mudanças políticas nas relações de poder permitiriam 
pensar um mundo melhor. Nesta ótica, a responsabilidade pela geração e pelo gerenciamento dos 
investimentos econômicos seria de competência dos empresários e do Estado. Isto está mudando. Talvez 
pela constatação de que, nos últimos anos, somando-se às diversas formas de resistência a um modelo 
econômico estruturalmente excludente e concentrador da renda, multiplicam-se as iniciativas das 
organizações populares diretamente empenhadas na criação de atividades econômicas como uma das formas 
de luta pela vida. São práticas que se vinculam ao mercado e enfrentam temas como trabalho, renda e 
políticas públicas. Diferentemente do que ocorria até há pouco tempo, estas iniciativas não se encontram 
mais à margem, mas na confluência de fatos e análises que perpassam os movimentos sociais10. 

                                                      
7 Cf. Lara, Francisco. Conversas sobre economia, administração e gestão de empreendimentos sociais. Capina. (mimeo.) 

nov. 1997. 
8 Apenas recentemente essa economia dos setores populares vem ensejando estudos e pesquisas. Ver Gaiger, Luiz Inácio 

(org.). Formas de combate e de resistência à pobreza. São Leopoldo. Unisinos, 1996; Singer, Paul. Globalização e desemprego. 
Diagnóstico e alternativas. São Paulo, Contexto, 1998; Coraggio, José Luis. Alternativas para o desenvolvimento humano em um 
mundo globalizado, in: Proposta, n° 72, mar./mai. 1997 e Arruda, Marcos. Globalização e cooperativismo popular: desafio 
estratégico. (mimeo.), Rio de Janeiro, 1996. 

9 Cf. Gaiger, Luiz Inácio (coord.). Experiências de geração de renda: no rumo de uma economia popular e solidária. 
Projeto de Pesquisa. Unisinos/Cedope, São Leopoldo, 1997. 

10 No campo, a luta pela terra tem se desdobrado em mobilizações por linhas de crédito adequadas à agricultura familiar. 
As atividades voltadas para a comercialização e para o beneficiamento como meio de agregar valor aos seus produtos, apesar das 
inúmeras dificuldades existentes, é assumida como um novo desafio pelas organizações de trabalhadores rurais, revelando a 
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Resumindo, podemos colocar as seguintes questões: a informalidade conteria uma virtude a ser 
potencializada, ou seria uma necessidade decorrente da luta pela vida, face à ausência de empregos estáveis, 
bem remunerados e de boa qualidade? As iniciativas que se desenvolvem a partir do informal constituiriam 
uma alternativa para o desemprego no setor formal, seja na perspectiva ultraliberal ou sob a ótica de uma 
economia popular? 

 
3. Uma caracterização dos “empreendimentos” informais 

Hoje, torna-se evidente que o crescimento do denominado setor informal, alimentado, sobretudo, pelo 
aumento dos trabalhadores por conta própria, já não pode mais ser entendido como um subproduto de um 
período de crise a ser superado pela retomada do crescimento econômico. Por sua magnitude e caráter 
estrutural, o crescimento dessas formas de trabalho já não pode ser explicado como um fenômeno residual 
ou conjuntural, cujo movimento compensaria as variações do setor formal: ele tende a crescer com o 
próprio crescimento do setor moderno. Em outras palavras, as formas de trabalho típicas ao setor informal 
não representam um passado a ser superado pelo desenvolvimento do processo de acumulação, mas a 
presença de um futuro a ser recriado em escala ampliada. 

Embora o termo economia dos setores populares designe um universo distinto daquele usualmente 
representado pelo chamado setor informal, os dados recentemente divulgados pelo IBGE, referentes à 
economia informal urbana, permitem traçar um perfil – parcial e aproximado – dos empreendimentos 
econômicos populares. Pelos critérios do IBGE11, estariam incluídas no setor informal as unidades 
econômicas de produção de trabalhadores por conta própria e de empregadores com até cinco empregados. 
Uma evidente limitação dessa pesquisa reside no seu recorte urbano12, que exclui as atividades não 
agrícolas desenvolvidas por moradores de domicílios em áreas rurais, a exemplo da pequena indústria 
alimentar, confecções e serviços. 

Nestes termos, conforme os critérios utilizados pelo IBGE, o Brasil possuía, em 1997, cerca de 9,5 
milhões de empresas informais, ocupando cerca de 13 milhões de pessoas (trabalhadores por conta própria, 
pequenos empregadores, trabalhadores assalariados com e sem carteira assinada e trabalhadores não 
remunerados). 

 
Economia informal urbana 
Empresas e pessoal ocupado 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Empresas       9.477.973   100% 
Conta própria      8.151.616     86% 
Empregadores      1.326.616     14% 

Pessoal ocupado    12.870.421   100% 
Conta própria      8.589.588     67% 
Empregador      1.568.954     12% 
Empregado      2.194.725     17% 
Não remunerado        517.153       4% 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonte: IBGE. 

                                                                                                                                                                                      
emergência de novas formas de se relacionarem com o Estado e com a sociedade. Deve-se reconhecer, entretanto, que, nos espaços 
urbanos, as iniciativas econômicas de caráter associativo enfrentam situações bem mais adversas do que no meio rural. 

11 Segundo o IBGE, os critérios adotados para a Pesquisa de Economia Informal Urbana baseiam-se nas recomendações da 
15a Conferência de Estatísticas do Trabalho promovida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

12 O IBGE justifica o recorte urbano com base nos altos custos operacionais que a cobertura dos domicílios rurais 
acarretaria, e na evidência empírica de que é nos grandes centros urbanos que se concentra a economia informal. 
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Do total de empresas, 86% correspondem a trabalhadores por conta própria. Os empreendimentos com 
empregadores representam apenas 14% do total. Considerando as pessoas ocupadas por posição na 
ocupação, 12% são empregadores, 17% são empregados e 67% são trabalhadores por conta própria. 

Estes dados revelam que a unidade econômica denominada de empresa informal é constituída, 
sobretudo, pelo trabalhador autônomo, que cria, muitas vezes do quase nada, o seu próprio trabalho, 
contando, ou não, com ajuda de mão-de-obra não remunerada. 

Quanto à receita, 38% dos estabelecimentos informais situam-se na faixa de até R$ 300,00 mensais. 
Observa-se uma grande diferença entre a receita e o lucro médio dos trabalhadores por conta própria e dos 
empregadores. Considerando a receita média das atividades por conta própria, quase 60% situam-se na faixa 
de até R$ 500,00 mensais. O lucro médio das atividades por conta própria, em reais de 1997, era inferior ao 
rendimento médio mensal dos trabalhadores assalariados com carteira de trabalho assinada, conforme dados 
do IBGE para o mesmo ano. 

 
Economia informal urbana 
Receita e lucro médio mensais 
Brasil – 1997 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Especificação     Total  Conta própria  Empregador 
Receita Média (em R$ out/97)  1.405           931       4.262 
até 300       38%          42%           6% 
301 a 500      15%  ........17%           6% 
501 a 1000      18%  ........19%  .......15% 
mais de 1000      29%  ........22%  .......73% 
Lucro Médio (em R$ out/97)     629  .........489       1.513 
Rendimento médio do empregado 
Assalariado com carteira (em R$)    546  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonte: IBGE 
 

Considerando-se os dados do PNAD para o conjunto do país, observa-se que um terço dos 
trabalhadores por conta própria possuía um rendimento equivalente a, no máximo, um salário mínimo. 
Entre os trabalhadores assalariados este percentual é bastante inferior (8,2%), confirmando que os 
trabalhadores por conta própria situam-se num estrato de renda inferior aos assalariados com carteira. 
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Renda dos trabalhadores por conta própria e dos assalariados 
com carteira assinada.Brasil – 1997 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Faixa de renda     Assalariado   Conta-própria 
(salário-mínimo)  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Até 1                    8,2%         32,4% 
Mais de 1 a 2                  23,1%   ......19,5% 
Mais de 2 a 3                  23,5%         14,5% 
Mais de 3 a 5                  23,1%         16,4% 
 
Mais de 5 a 10                  14,2%         10,3% 
Mais de 10 a 20                    5,3%   ........4,6% 
Mais de 20                    2,5%   ........2,3% 
Total                100,0%       100,0% 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonte: IBGE – PNAD. 

 
Em seu conjunto, estes dados evidenciam as carências e dificuldades dos trabalhadores por conta 

própria, contrastando com o discurso fantasioso do empreendedorismo. Ao contrário de ser o espaço que 
viabilize e estimule o desenvolvimento de prósperos empreendedores como alternativa ao emprego regular, 
a economia informal, tal como existe hoje, é o lugar onde, mal e precariamente, vai ocorrendo a reprodução 
da vida de parcelas crescentes da população, num quadro marcado pela destruição e escassez dos postos 
formais de trabalho. 

A pesquisa do IBGE evidencia que as atividades informais estão presentes em todos os ramos de 
atividade, embora o setor de serviços absorva quase metade dos empreendimentos, seguido pelo comércio 
(26%) e indústria de construção (15,5%). 

 
Economia informal urbana 
Empreendimentos informais por grupo de atividade 
Brasil – 1997 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Total      100,0% 
Indústria de transformação        11,9% 
Indústria da construção        15,5% 
Comércio        26,2% 
Serviços de alojamento e alimentação         8,3% 
Serviços de transporte          6,7% 
Serviços de reparação e diversões        19,8% 
Serviços técnicos e auxiliares        11,3% 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonte: IBGE. 
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Embora mais de 90% dos empreendimentos informais constituam-se em atividades permanentes, que 
funcionam durante todos os meses do ano, e seja responsável pela reprodução da vida de uma parcela 
significativa da população, a grande maioria (97%) não recebeu qualquer tipo de assistência técnica, 
jurídica ou financeira nos últimos cinco anos que antecederam a pesquisa, e apenas 5% recorreram ao 
crédito nos últimos três meses que antecederam a pesquisa. Entre os 3% que receberam alguma assistência, 
a maior parte foi prestada por órgãos não ligados ao governo. 

 
Economia informal urbana 
Acesso ao crédito e recebimento de assistência técnica 
Brasil – 1997 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Utilizou crédito nos três meses anteriores à pesquisa       5% 
Recebeu assistência técnica, jurídica, ou financeira nos últimos cinco anos    3% 

de órgão do governo      34% 
de outras instituições      66% 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonte: IBGE. 
 
Quanto às motivações para o trabalho que realizam, 25% iniciaram o negócio por estarem 

desempregados e 18% pela necessidade de complementação de renda. Ou seja, 43% dos empreendimentos 
informais decorreram de dificuldades procedentes do mercado regular de trabalho. Deve-se observar, 
entretanto, que cerca de um terço dos empreendimentos informais estruturaram-se a partir de expectativas 
positivas, envolvendo o desejo de não possuir patrão (20%), horário flexível (2%) e negócio promissor 
(8%). 

 
Economia informal urbana 
Motivação para iniciar o negócio 
Brasil – 1997 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Total         100% 
Não encontrou emprego          25% 
Desejo de não possuir patrão          20% 
Oportunidade de fazer sociedade            2% 
Horário flexível             2% 
Tradição familiar             8% 
Complementação de renda          18% 
Experiência na área            9% 
Negócio promissor            8% 
Trabalho secundário            2% 
Outro motivo             5% 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonte: IBGE. 
 

No que se refere às dificuldades, quase 34% indicaram a falta de clientes e 18,8% apontaram a 
concorrência como o principal problema, revelando a retração do mercado consumidor – provocado pelo 
desemprego e pela diminuição do poder aquisitivo da população –, e a saturação de atividades no âmbito do 
informal. 
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Economia informal urbana 
Principais dificuldades 
Brasil – 1997 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Total       100,0% 
Falta de clientes         33,6% 
Falta de crédito           1,0% 
Baixo lucro           7,1% 
Problemas com fiscalização           0,7% 
Falta de mão-de-obra qualificada           0,3% 
Concorrência muito grande 1          8,8% 
Falta de instalações adequadas           1,8% 
Falta de capital próprio         12,4% 
Outras dificuldades           5,5% 
Não teve dificuldade         18,8% 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonte: IBGE. 

 

O baixo lucro e a ausência de capital de giro representam um problema típico dos empreendimentos 
informais. Deve-se observar, entretanto, que apenas 1% apresentaram a falta de crédito como uma 
dificuldade. Estes dados refletem a inexistência de um sistema de crédito adequado às atividades 
econômicas populares, inibindo a contração de empréstimos como uma forma de contornar as dificuldades. 
Por outro lado, a busca de crédito nas condições vigentes no mercado financeiro comercial introduz uma 
importante mudança no modo de operar destes empreendimentos populares, que passariam a responder não 
apenas às exigências do trabalho e de sustento da família, como às do capital financeiro, aumentando as 
condições de insegurança e risco das atividades que realizam13. 

 
Economia informal urbana 
Planos para o futuro 
Brasil – 1997 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Total       100% 
Aumentar o negócio         37% 
Continuar no mesmo nível         30% 
Mudar de atividade e continuar independente          9% 
Abandonar atividade e procurar emprego         12% 
Outros planos           2% 
Não sabe           9% 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonte: IBGE 

                                                      
13 Mais recentemente estão surgindo ou sendo propostas algumas linhas oficiais de crédito direcionadas especificamente às 

iniciativas econômicas populares. A viabilização desse crédito é algo necessário, desde que reúna algumas condições. O acesso de 
pessoas pobres ao crédito é um direito e requer instituições especiais (em termos de sua filosofia, procedimentos e qualificação de 
pessoal), que se dediquem a este tipo de operação. 
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Em relação aos planos para o futuro, 37% declararam que pretendem aumentar o negócio, 30% 
pretendem continuar no mesmo nível, e apenas 12% pretendem abandonar a atividade e procurar emprego. 
Ou seja, entre o atual drama do desemprego e os planos para o futuro, quase 70% das pessoas acalentam a 
expectativa de permanência ou de ampliação do próprio negócio. Planos de quem sabe, porque sente, na 
luta cotidiana pela vida, que são cada vez mais fugidias as esperanças de um emprego regular no mercado 
capitalista de trabalho. 

Como tratar estas atividades do ponto de vista da sua viabilidade econômica? Neste ponto, convém 
lembrar a distinção pouco convencional realizada por Braudel entre economia de mercado e capitalismo. 

 

 

4. Economia dos setores populares, capitalismo e economia de mercado 

Talvez seja instigante fazer referência a uma notícia tão trivial e freqüente nos jornais de nossas 
cidades: “aumentam as reclamações contra os vendedores ambulantes, que são prejudiciais ao comércio, 
que vendem ilicitamente suas mercadorias e, por isso, são perseguidos pelas autoridades municipais”. 
Apesar de atual e corriqueira, essa não é nenhuma notícia de Recife, de Salvador ou sobre os camelôs da 
Praça da Sé, em São Paulo. Trata-se de um relato da França do século XVII14 em relação ao qual Braudel 
assinala que “a venda ambulante é sempre uma maneira de contornar a ordem estabelecida do sacrossanto 
mercado, de zombar das autoridades”. 

Um vendedor ambulante que vende suas mercadorias pelas ruas situa-se em pleno mundo das trocas, 
do cálculo, por mais modestos que sejam suas trocas e cálculos. Mas Braudel indica que a palavra mercado 
é usualmente utilizada tanto para designar as formas de troca e de circulação que dizem respeito às 
superfícies mercantis (mercado nacional, mercado urbano) ou de mercadorias específicas (mercados do 
açúcar, da castanha etc.), como para designar um sistema identificado como economia de mercado. “A 
visão convencional das ciências sociais, do discurso político e dos meios de comunicação de massa é que 
capitalismo e economia de mercado são mais ou menos a mesma coisa, e que o poder do Estado é oposto a 
ambos. Braudel, ao contrário, encara a emergência e a expansão do capitalismo como absolutamente 
dependentes do poder estatal, constituindo-se esse sistema na antítese da economia de mercado15. Como 
indica Braudel, o entendimento entre capital e Estado atravessa os séculos da modernidade. O capital vive 
sem constrangimentos da complacência, isenções, auxílios e liberalidades do Estado. Para o capital, o 
Estado é uma fonte ressurgente de recursos da qual nunca se mantém muito longe16. 

Para Braudel17, economia de mercado e capitalismo não são a mesma coisa. O verdadeiro lar do 
capitalismo residiria numa camada superior da hierarquia do mundo dos negócios, onde reina o direito do 
mais forte, “circulam os grandes predadores e vigora a lei da selva”. Como indica Wallerstein18, Braudel 
reformula a relação entre mercado e monopólio, atribuindo aos monopólios o papel de elemento-chave do 
sistema capitalista. Face ao poder de monopólio das grandes empresas que lhes permite impor os preços e 
induzir o consumo, as chamadas leis do mercado seriam inócuas. O que caracterizaria o jogo superior da 
economia seria a possibilidade de transitar de um monopólio para outro. Segundo Braudel, o segredo da 
vitalidade do capitalismo estaria na sua flexibilidade, na sua capacidade de mudar de rumo, um privilégio 

                                                      
14 Braudel, Fernand. Os jogos das trocas. Lisboa/Rio de Janeiro, Edições Cosmos, 1985, p. 65. 
15 Citação de Wallerstein reproduzida por Arrighi, Giovanni. O longo século XX. Rio de Janeiro/São Paulo, 

Contraponto/Editora Unesp, 1996, p. 10. 
16 CF. Braudel, Fernand. O tempo do mundo. São Paulo, Martins Fontes, 1996, p. 579. 
17 Cf. Braudel, Fernand. Os jogos das trocas. Lisboa/Rio de Janeiro, Edições Cosmos, 1985 e O tempo do mundo. São 

Paulo, Martins Fontes, 1996. 
18 Fernand Braudel e a história. Chateauvallon/outubro 1985. Lisboa, Teorema, 1987, p. 124. 
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que tem a ver com o peso dos seus capitais, com as suas capacidades de empréstimo, com sua rede de 
informações e com os vínculos de regras e cumplicidades entre uma minoria poderosa, mesmo que dividida 
pelo jogo da concorrência. Desfrutando do privilégio de poder escolher volta-se, alternada ou 
simultaneamente, para os lucros do comércio, da indústria, da especulação financeira, dos empréstimos ao 
Estado etc. Para Braudel, o Estado é um elemento constitutivo do sistema capitalista. Neste sentido, todo 
monopólio é político, tornando sem significado a controvérsia em torno da legitimidade da interferência do 
Estado na economia. 

Por outro lado, ontem como hoje, haveria uma economia de mercado que gira por si própria numa 
margem inferior e extensa da economia, constituída por unidades independentes e responsáveis por um 
volume significativo de trocas de bens e serviços. A própria atividade produtiva pressupõe a divisão do 
trabalho e, portanto, a existência das trocas. O mercado, esse lugar das trocas dos resultados dos trabalhos 
humanos não seria, no sentido que Braudel lhe atribui, o signo do capitalismo. Sem o mercado não haveria 
economia no sentido corrente da palavra, mas uma vida fechada na auto-suficiência. Esta matriz de 
observação relativiza a visão de um sistema capitalista de alto a baixo da sociedade, contribuindo para a 
percepção de atividades econômicas que se movimentam rente-ao-chão e que escapam às estatísticas. 

Sem desconhecer os processos de submissão à reprodução do capital, pode-se afirmar que, face ao 
aprofundamento da insuficiência da economia capitalista em absorver parcelas crescentes da população 
como mão-de-obra assalariada, esse segmento da economia de que nos fala Braudel deve se constituir num 
refúgio de uma parte cada vez maior da população economicamente ativa. É nos interstícios dessa economia 
de mercado que vem ocorrendo a reprodução da vida de uma parcela crescente da população. 

Embora o comércio ambulante apareça como a manifestação mais aparentemente visível desta 
economia dos setores populares, existe, na verdade, uma extensa lista de atividades, desde produção de 
alimentos até a construção civil e produções culturais. 

Como indica Coraggio19, este conjunto de atividades ocorre a cargo da reprodução da população, 
independentemente do seu caráter de força de trabalho para o capital. Ou seja, as condições de trabalho 
necessárias à reprodução da vida de parcelas crescentes da população não vêm sendo proporcionadas nem 
pelo mercado capitalista de trabalho, nem pelas cada vez mais restritas ações compensatórias do Estado. 

A eficiência dessa economia dos setores populares não pode ser aferida pela capacidade de seus 
integrantes transformarem-se em pequenos empresários, mas por sua capacidade de assegurar postos de 
trabalho e gerar alguma renda para um grande número de pessoas. 

A racionalidade dessa economia está ancorada na geração de renda destinada a prover e repor os 
meios de vida e na utilização dos recursos humanos próprios, englobando unidades de trabalho e não de 
inversão de capital. Ou seja, baseia-se na lógica da necessidade, expressando o reverso da lógica do capital, 
que desloca trabalhadores e fecha oportunidades de trabalho. 

Diferentemente da empresa, que tem por objetivo a acumulação de capital, a racionalidade econômica 
dos empreendimentos populares está subordinada à lógica da reprodução da vida da unidade familiar20. Ao 
contrário das empresas que – na busca do lucro, da competitividade e da produtividade – dispensam mão-
de-obra, os empreendimentos populares não podem dispensar os filhos e conjugues que gravitam no seu 
entorno. 

                                                      
19 Cf. Coraggio, José Luis. Economia popular e construção da cidade, in: Proposta, n. 62, set. 1994. 
20 Esta análise inspira-se em Coraggio, José Luis. Economia urbana. La perspectiva popular. Quito, Ildes. Flacso, 1998. 
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Para os empreendimentos populares, por exemplo, a perda do emprego de um dos membros da 
família tende a ser absorvido como um “custo” adicional para o próprio negócio. Ou seja, como a família 
não pode “dispensar” os seus membros, os recursos que seriam destinados ao empreendimento são 
redirecionados para as despesas básicas do consumo familiar, mesmo que comprometendo o “capital de 
giro” ou a “lucratividade” do empreendimento. O que seria um comportamento irracional ou ineficiente, sob 
à lógica da acumulação do capital, assume um outro significado para os empreendimentos populares. Ou 
seja, no caso dos empreendimentos populares, é impossível separar as atividades de produção e 
comercialização de bens e serviços das circunstâncias de reprodução da vida da unidade familiar destas 
pessoas. 

 

 

5. Uma conclusão: a necessidade de repor as nossas indagações 

É neste cenário, delineado pelas mudanças estruturais no mundo do trabalho e pela busca de 
alternativas através de inúmeras iniciativas econômicas populares, que se desvelam a contemporaneidade e 
a pertinência dos objetivos propostos para este seminário. E aqui cabe repetir as seguintes indagações: 

• face às oportunidades – cada vez mais fugidias – de emprego regular assalariado, como entender a 
natureza e o destino dessa economia dos setores populares dentro da lógica central do capitalismo hoje? 

• face às tendências do capital e do trabalho “nestes tempos de globalização”, o que se pode projetar, 
entre a realidade e a utopia, sobre os limites e possibilidades dessa economia dos setores populares? 

• seria possível, não apenas potencializar essa economia dos setores populares mas, também, 
fortalecer as relações assentadas em valores éticos de solidariedade, cooperação e justiça? 

Em relação a estas questões pode-se dizer que: 

• em sua matriz empírica, esta economia dos setores populares existe apenas de forma dispersa e 
fragmentada. A sua viabilidade, o crescimento e a troca de qualidade dependeria de aportes econômicos e 
sociais que não são reproduzíveis atualmente no seu interior e que limitam o seu desenvolvimento; 

• estimulam ações propositivas dentro de um marco conceitual onde a viabilidade das organizações 
econômicas populares transcende os aspectos estritamente econômicos, requerendo uma ação convergente e 
complementar de múltiplos atores e iniciativas no campo político, econômico, social e tecnológico, 
envolvendo ONGs, sindicatos, igrejas, universidades, órgãos governamentais etc.; 

• mesmo que de forma ainda incipiente, a percepção do mercado pelos movimentos sociais como uma 
realidade simultaneamente econômica e social, contesta a visão liberal do mercado como um regulador sem 
reguladores e aponta para a resistência e proposições, desde o interior da economia de mercado, contra a 
exclusão imposta pela ordem capitalista; e 

• instigam uma redescoberta cidadã do trabalho, com as conseqüentes implicações políticas, 
econômicas e sociais. Deve estar claro que não se trata de idealizar valores e práticas existentes no âmbito 
popular, nem da criação de uma ilusória economia alternativa, ou de coisa feita para pobre, pequenininha, 
precária ou compensatória, mas de intervenções públicas que, através do fortalecimento da cidadania, 
imponham direitos sociais como princípios reguladores da economia. 
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Utopias e contradições do capital nos tempos de globalização 

 

 

José Luís Fiori 

 

Antes de qualquer outra coisa, menos porque seja de praxe e mais pelo prazer efetivo de estar aqui, eu 
quero agradecer pelo convite para participar desta Conferência e dizer que me honra muitíssimo estar ao 
lado de Francisco de Oliveira, embora esteja eu pelo lado do capital e ele pelo do trabalho... 

A primeira coisa que eu queria dizer é que não fui eu que dei título a esta conferência. Mas também 
quero dizer que, não tendo sido minha a autoria, achei ótimo esse título: “Utopias e contradições do capital 
em tempos de globalização”. Porque ele propõe uma provocação inicial que, talvez, possa nos ajudar a 
encaminhar nossa conversa. Na verdade, à primeira vista, é um pleonasmo. Ou uma tautologia, uma vez 
que, do meu ponto de vista, a utopia do capital, nos tempos que correm, recebe ou recebeu o nome de 
globalização. E, portanto, tanto a utopia quanto os tempos que correm têm o mesmo nome. 

Nesse sentido, a utopia que queremos criticar – pelo menos, me proponho fazê-lo aqui – e o tempo 
que queremos analisar – e isso acho mais difícil de conseguir – seriam a mesma coisa. Assim, o título 
começaria e terminaria dizendo uma só e a mesma coisa. Ao mesmo tempo, acho que não é verdade. Por 
isso ele me agrada: acho que é provocador. Tanto a utopia quanto o tempo respondem pelo mesmo nome e, 
na verdade, não são a mesma coisa. E é exatamente esta confusão que torna quase mágica a palavra 
globalização: uma verdadeira ideologia. Talvez, a mais forte e mobilizadora desse final de século. 

Na verdade, segundo a minha leitura, o que este título sugere é que a imprecisão é uma dimensão 
essencial da idéia da globalização, uma vez que a própria palavra ora aparece na função de substantivo, ora 
na de adjetivo: ora aparece qualificando o tempo, ora designando o final de um tempo. Ou, em termos mais 
precisos: às vezes se escuta falar de globalização com referência a uma época, a uma era, a uma conjuntura 
dentro da trajetória de longo prazo do capitalismo. Mas, muitas vezes, a palavra globalização é usada para 
sintetizar um conjunto de processos, de transformações, de novas realidades associadas geralmente ao 
funcionamento – ou a algo que seria um novo tipo de funcionamento – do capitalismo na escala mundial. 
Finalmente, há outros momentos em que esta mesma palavra é usada para designar um horizonte, um ponto 
de chegada, um utopos. É a utopia que, nesse momento, se faz ideologia, tentando convencer-nos de que a 
realidade que estamos vivendo já é esse ponto de chegada. E, nesse sentido, já não haveria mais ideologias, 
mas apenas a globalização. 

Por isso é que tanto já se escreveu e se falou – em associação com a palavra globalização – sobre o 
fim da história, fim da modernidade, fim das utopias, fim do mundo do trabalho. Até, num primeiro 
momento, um japonês entusiasmado – chamado Fukuyama – pensou que tínhamos chegado ao fim das 
guerras também. Nesse sentido, para esses senhores que assim falaram ou escreveram, a globalização já 
seria uma utopia em ato: a última das utopias modernas, a vencedora, a verdadeira. Dirigindo-me, com as 
devidas desculpas, a quem foi educado numa outra escola de pensamento, suponho que possa dizer – 
parafraseando expressões que freqüentaram outros tempos da nossa reflexão ou, talvez, da nossa militância 
– que os entusiastas dessa utopia global diriam que estamos vivendo, nesse momento, apenas a fase da 
ditadura do capital; depois chegaríamos à globalidade total. 

Mas, vamos por partes. É evidente que minha posição e a tese que defenderei aqui criticam essa 
versão ideológica do processo da globalização, ou essa leitura ideológica do tempo da globalização, feita 
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sob a ótica de uma utopia e da confusão entre utopia e realidade. Para fazer esse exercício de crítica, a 
primeira coisa que proponho é tentar identificar quais são as idéias centrais, as idéias-força, digamos assim, 
desta que seria, segundo eles, a última utopia do século XX. Ou, quem sabe, a última das utopias. Eu diria 
que são quatro as idéias centrais da utopia do capital, chamada globalização. 

A primeira, e essencial na ordem das determinações, é a de que o progresso tecnológico e a força dos 
mercados, dos indivíduos consumidores e investidores – ou, se quiserem, a força do mercado e o cálculo 
racional dos indivíduos consumidores e investidores – impuseram uma derrota definitiva, incontornável e 
irreversível sobre o mundo perverso dos conflitos entre interesses, ideologias e vontades políticas. 

Creio ser essa uma idéia central da utopia do capital chamada globalização e a coloco em primeiro 
lugar porque, na ordem das determinações, ela sempre aparece como a mais importante, como a causa de 
todas as demais. Este é o fator constringente, que faz de todo o resto algo inevitável; significa que nesses 
últimos 20 ou 30 anos houve um progresso tecnológico extraordinariamente veloz, conhecido como terceira 
revolução tecnológico-industrial que, somado à força expansiva dos mercados, impôs ao mundo da política 
aquela derrota tão cabal a que nos referimos. 

A segunda idéia central dessa utopia é que essa mesma força impositiva e vitoriosa da técnica e dos 
mercados atravessou – e dissolveu – as fronteiras dos Estados, reduzindo-os à função menor de 
administração de algumas poucas coisas. Que me perdoem esta nova paráfrase do bom e velho Marx. 

A terceira idéia que me parece central é a de que essas novas tecnologias reduziram a importância do 
mundo do trabalho e o fragmentaram de tal forma que provocaram uma lenta, paulatina e definitiva 
dissolução das classes sociais associadas ao capitalismo industrial. 

E a quarta idéia que me parece central, finalmente, é a de que o conjunto dessas transformações já 
está provocando – mas, sobretudo, prometendo para breve, talvez 2015, data que agora está na moda! – um 
futuro luminoso em que o desenvolvimento e a difusão tecnológica universal promoverão a convergência e 
a homogeneização crescentes da riqueza das nações e uma paz cada vez mais duradoura entre os Estados. 

Pois bem, eu pergunto: serão essas idéias efetivamente novas na história do pensamento e do 
capitalismo? E serão os processos a que elas se referem efetivamente definidores de uma ruptura ou 
novidade radical na história do capitalismo? Eu quero defender a tese de que não são. Nem são novas, nem 
são tão disruptivas que justifiquem falar de um novo sistema econômico – como agora já começa a entrar na 
moda, com a idéia da “nova economia”. É uma espécie de produção sazonal de expressões dúbias, realizada 
nos países centrais e destinada a ocupar a atenção ociosa da chamada patuléia intelectual dos trópicos: 
globalização, governabilidade, nova economia... Lá, eles pouco estão ligando para isto. Mas nós, depois, 
gastamos os miolos tentando entender do que se trata. 

Quero, pois, defender uma tese contrária: não são novas, nem uma coisa nem a outra. Pelo contrário, 
são idéias e processos que acompanham de forma permanente a história moderna do capitalismo e, muito 
particularmente, a história do capital. O que quero dizer com isso, em síntese, é que o capital, desde a sua 
primeira hora de existência enquanto sistema econômico, ou enquanto economia-mundo como já o chamou 
Braudel21, foi ao mesmo tempo internacional e nacional. Sofreu, desde a primeira hora, dessa compulsão 
globalizante e sempre foi atropelado pela sua dimensão territorial e estatal, esteve acompanhado por ela, 
amasiado com ela. 

Mas, para explicar esse complexo casamento, é melhor irmos por partes. Na trajetória das idéias, 
relembramos alguns sinais ou indicações que nos dizem do tempo ou da antigüidade do nascimento desta 

                                                      
21 Braudel, F. Civilização material, economia e capitalismo, Séculos XV-XVIII, Martins Fontes, São Paulo, 1996. 
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utopia do capital. A própria idéia de utopia, como sabemos, apareceu com Thomas Morus, já no século 
XVI, quase concomitantemente com a idéia de Eldorado – convém lembrar – e na mesma conjuntura 
histórica secular em que nasciam os estados territoriais e o capitalismo, como sistema internacional. Em 
1691, Dudley North22, que era inglês como Thomas Morus, sintetizou essa idéia numa frase contundente: o 
ideal sonhado seria que o “mundo inteiro não fosse mais do que uma única nação ou um único povo”. Muito 
pouco depois, Montesquieu difundia a idéia de que o livre comércio poderia, ou tinha uma forte vocação 
para, adocicar os costumes dos povos, convencido de que a paz perpétua entre os povos poderia nascer de 
um livre comércio permanente e desregulado entre as nações. 

Mas, na verdade, foi nos séculos XVIII e XIX que essas idéias iniciais, germinais, relacionadas a 
Estado, poder, fronteiras, comércio, conflitos, classes e, mais à frente, que essas idéias-força associadas à 
utopia da globalização tiveram uma formulação mais precisa, positiva – dir-se-ia na época – científica. Foi 
quando, no final do século XVIII, nasceram juntos, de um lado, o Iluminismo e, de outro, a revolução 
industrial. A hora em que nasceram as classes sociais modernas e a própria idéia, ainda germinal, de nação. 
A hora em que surgiu também uma progressiva identificação da idéia de progresso com a idéia de 
desenvolvimento econômico como uma obra possível dos homens, capaz de reduzir, finalmente, a 
desigualdade entre as classes e as nações e trazer, por fim, de volta, a idéia da paz. 

Não por acaso, pouco depois – mas nesse mesmo momento histórico – nasceram as duas grandes 
utopias que organizaram os conflitos e os esforços humanos em nossas cabeças até hoje. Em 1776, Adam 
Smith publicou A riqueza das nações, sua obra fundamental – ou, pelo menos, fundamental para a 
economia política –, e deu o fundamento econômico que faltava para o nascimento do liberalismo. Mais de 
70 anos depois, em 1848, Marx e Engels publicavam O Manifesto Comunista, com a pretensão de dar a 
base científica que faltava à utopia socialista. E, apesar de tantas outras – e grandes – diferenças e 
contradições entre a visão de Smith – e David Ricardo, outro economista clássico considerado liberal –, de 
um lado, e a visão de Marx e Engels, do outro, a verdade é que estas visões compartilhavam uma convicção 
comum: a convicção de que a expansão dos mercados, no caso de Smith, e a expansão das forças produtivas 
capitalistas e das burguesias conquistadoras, no caso de Marx e Engels, levariam, no longo prazo, a uma 
convergência dos povos, a uma progressiva homogeneização das riquezas e ao desaparecimento provável 
das fronteiras, pelo menos enquanto delimitação geradora de guerras. 

É verdade que essa visão profética de Smith, Ricardo, Marx e Engels teria, evidentemente, que ser 
qualificada numa questão essencial. Marx e Engels viam, ou anteviam, a possibilidade de uma 
homogeneização do mundo pelo lado do capital. Mas percebiam que essa homogeneização levaria, em 
escala global, a uma polarização crescente na distribuição da renda e da riqueza entre a burguesia e os 
trabalhadores. Como está dito no Manifesto, o fundamental para o capital e para a burguesia é a apropriação 
e acumulação privada da riqueza; mas pode acontecer – e é provável que chegue tal tempo – que, mesmo 
mantendo essa apropriação e essa acumulação, a burguesia não consiga mais alimentar os seus escravos. 
Isso, evidentemente, Smith não pensava; e nem Ricardo. Mas, de certa forma, as duas grandes matrizes 
ideológicas da nossa modernidade – às quais, depois, viria agregar-se o nacionalismo – tinham uma visão 
convergente da força propulsora do capital; no sentido de que viam nele, ou no ator social que o controla – a 
burguesia –, uma força capaz de superar o atraso, derrubar as fronteiras, homogeneizar e integrar o 
capitalismo em escala global. 

Era, então, 1850. De fato, foi a partir daí que, com velocidade crescente, o capitalismo cada vez mais 
se globalizou, seguindo uma previsão que talvez tenha sua formulação mais bonita, poética, precisa e 
provocadora no Manifesto de Marx e Engels, o Manifesto Comunista. 

                                                      
22 Citado por Pierre Deyon, O mercantilismo. São Paulo, Ed. Perspectiva, 1977, p. 65. 
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Mas, se a partir de 1850, logo depois da publicação do Manifesto, mais de setenta anos depois da 
publicação da obra magna de Smith e mais de trinta anos depois da publicação da obra magna de David 
Ricardo, o capitalismo irrompe com força global sobre o mundo, é também a partir daí, de 1850 para frente, 
que o mundo assiste a uma outra transformação gigantesca, paralela à da globalização. Segundo o 
historiador inglês Eric Hobsbawm, até 1850 a diferença de riqueza entre os países mais ricos e os mais 
pobres era de 1 para 1.8; em 1880, a renda per capita do Primeiro Mundo já era duas vezes a do Terceiro 
Mundo e, em 1913, era quase quatro vezes a dos países mais pobres. De maneira que se pode dizer que foi 
na segunda metade do século XIX que surgiu o problema da relação entre os países ricos e os países pobres, 
entre os países adiantados e os países atrasados, entre os países que, muitos anos depois, foram chamados de 
centro e aqueles onde nós nos situamos, a periferia. Isto não é uma invenção. É uma criação material, 
histórica, econômica, da segunda metade do século XIX, depois da profecia de Smith e de Ricardo, mais 
tarde reiterada por Marx e Engels, sobre a virtualidade ou potencial convergente do desenvolvimento e da 
expansão do capital e da burguesia. 

Esse processo de acumulação territorial da riqueza, iniciado na segunda metade do século XIX, se 
acelerará vertiginosamente no século XX. Nesse mesmo período, por outro lado, consolidou-se também, no 
campo das relações interestatais, um poder hiperconcentrado de 8 ou 9 países europeus que se lançaram 
sobre o mundo, transformando a África – em sua quase totalidade, com exceção da Etiópia – e grande parte 
da Ásia em suas novas colônias, num prazo de não mais que quarenta anos. Nós só escapamos porque 
havíamos acabado de nos tornar independentes e porque não havia razão – leia-se interesse – para que os 
ingleses voltassem a assumir a responsabilidade pela nossa administração colonial. Assim, mesmo 
excluindo a América Latina, em 1914, quando espoca a I Guerra Mundial, a Europa controlava ou 
concentrava, além da riqueza, o poder político sobre algo em torno de 3/5 do território terrestre. Tudo isso, 
em cinqüenta anos... 

Foi a primeira grande lição do capitalismo industrial sobre os temas da concentração de riqueza, 
concentração de poder, desaparecimento das fronteiras e... paz! Talvez tenha sido a melhor das lições 
porque, entre 1815 e 1914, a Europa viveu um longo período de paz. Depois veio o século que nós 
conhecemos. 

Pois bem, aquele foi o século XIX. Pensando naqueles que talvez possam ter perdido o fio do 
raciocínio, convém fazer uma breve recapitulação do que foi exposto até aqui. Falávamos sobre a utopia do 
capital, hoje apelidada de globalização, que, supostamente, pertence a estes últimos vinte e cinco anos – 
para nós, brasileiros, são os últimos dez anos. Na verdade, esta utopia não é nova. No campo das idéias, no 
campo das profecias, ela vem desde o início do capitalismo, desde as primeiras e mais brilhantes 
formulações – sejam liberais ou socialistas – sobre a dinâmica do capitalismo. Sempre houve o sonho da 
globalidade. Sempre o capitalismo foi compulsivamente globalizante. E sempre os homens sonharam que 
essa globalização poderia matar muito, mas acabaria gerando uma maior homogeneidade. 

Primeira lição: no século XIX, não foi o que aconteceu. O capitalismo se globalizou. A riqueza se 
concentrou na Europa, nos Estados Unidos e, um pouco menos, no Japão. A guerra final desse processo de 
concentração foi gigantesca: intensificou-se a competição interestatal, nasceu ou surgiu a guerra 
interimperialista e as fronteiras passaram a ter uma importância cada vez maior, ao contrário do que se 
esperava. Para não falar da polarização das classes sociais. 

No século XX, essa mesma utopia reaparece logo na primeira hora: no final da Primeira Guerra 
Mundial, quando, de um lado, o presidente Wilson, nos Estados Unidos e, de outro lado, Lenin, na União 
Soviética, assumem, por razões diferentes e competitivas, a defesa da auto-suficiência ou autodeterminação 
dos povos. Ambos propunham o fim dos impérios europeus. E, no fundo, ambos sugeriam implicitamente 
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que o desbloqueio criado pelas barreiras coloniais abriria finalmente as portas para uma convergência 
maior: pelo menos na distribuição da riqueza entre as nações. E, quem sabe, também entre as classes. Como 
se sabe, a história do século XX nos reservou, entre o sonho de Wilson e Lenin e a morte deste último, o 
início da possibilidade de realizar algo parecido com o que eles sonharam e que veio a ocorrer depois da 
Segunda Guerra Mundial. Mas, 30 anos depois, veio o que Eric Hobsbawm chamou de “era das trevas”. 

De fato, a partir de 1945, tanto os projetos desenvolvimentistas sustentados pela liderança liberal dos 
Estados Unidos, quanto os projetos de libertação nacional sustentados pelos países socialistas tinham 
novamente em comum – como se fosse uma herança do velho Marx e do velho Smith – a promessa de que a 
industrialização das nações atrasadas ou recém-descolonizadas acabaria reduzindo as desigualdades 
econômicas, sociais e políticas entre as nações. A viabilização dessa industrialização se daria ou por uma 
estratégia de substituição de importações, ou por uma estratégia de estímulo às exportações, ou por uma 
estratégia de planejamento central da economia. De fato, entre 1945 e 1980, o capitalismo e o socialismo 
viveram ao mesmo tempo sua época dourada, quando houve crescimento acelerado e quase universal, com 
um forte teor redistributivo da riqueza entre as classes, pelo menos dos países centrais. Foi a hora em que se 
falou do fim das ideologias, do fim das classes, do fim da sociedade industrial e da morte de Marx. Porque, 
finalmente, o capitalismo tinha mostrado que era possível despolarizar a distribuição da riqueza. 

Com relação aos países da periferia, há que reconhecer também que, pelo menos alguns deles, na 
década de 1970 em particular, lograram diminuir, ainda que muito pouco, a diferença de riqueza com 
relação aos países centrais. É o único momento em que isso acontece. Não por acaso, na década de 1970, 
quando o mundo central estava em crise. 

Mas esse sonho durou pouco: na década de 1980, a queda foi muito rápida. Em poucos anos, aqueles 
que sonhávamos com a possibilidade de que, sim, chegara a hora de alguma convergência, de alguma 
homogeneização na distribuição do progresso tecnológico – ainda que lenta, menos acelerada e menos 
eufórica do que haviam imaginado Smith e Marx –, aqueles que nutríamos tais sonhos vimos, em muito 
pouco tempo, ruir praticamente todos os projetos de sucesso, de tentativa de aproximação da riqueza das 
nações pobres e das nações ricas. Nos anos de 1960, o pouco desenvolvimentismo que houve de na África – 
Nigéria, Senegal – desapareceu. Nos anos de 1970, quase todo o desenvolvimentismo latino-americano 
desapareceu. Sobraram o Brasil e o México; e nesses países também o desenvolvimentismo desapareceu 
nos anos de 1980. Os socialismos reais, que também haviam usado uma estratégia de brilhante sucesso no 
desenvolvimento das forças produtivas e industriais entre outras coisas, também ruíram no final dos anos de 
1980 e início dos anos de 1990. E aquilo que sobrava, que era, enfim, a última jóia que havia para guardar – 
o milagre asiático –, desse não se pode dizer que desapareceu, mas entrou num período de fortíssima 
turbulência, na década de 1990, e ainda se encontra assim. 

De maneira que, feito o balanço depois da queda, o que se pode dizer é que os verdadeiros milagres 
econômicos que indicariam um acelerado avanço da riqueza, um acelerado desenvolvimento, algo próximo 
ao sonho e à profecia do período inicial do capitalismo industrial – de Smith, Ricardo, e Marx –, os 
verdadeiros milagres econômicos que permaneceram são, na verdade, aqueles dos países que já eram 
desenvolvidos. Foram destruídos pela guerra e foram reconstruídos depois. 

Tanto no plano da riqueza, quanto no do poder, o que se constata, já na altura de 1980, praticamente 
após a reconstrução européia e asiática, é que houve uma revitalização dos estados e das fronteiras, mesmo 
que hoje a Europa esteja num processo de unificação de seus microestados, na busca de um megaestado que 
reunifique e dê realidade ao velho sonho de Carlos Magno. O que se viu no século XX foi, novamente, uma 
hiperconcentração de poder, maior do que a que houve no século XIX, naqueles mesmos países que, a partir 
de 1860, constituíram o núcleo orgânico do capitalismo como economia internacional e o núcleo orgânico 
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do sistema interestatal responsável pela administração do capitalismo. Que fique claro que não se trata de 
fazer um discurso contra tais países, mas de contrapor a história dos últimos dois séculos dessa utopia à sua 
apresentação como novíssima e virginal em 1990. Na verdade, ela vem do século XVIII, tendo, portanto, 
mais de 200 anos de prova e fracasso. 

Essa foi a realidade que ficou do século XX e que acabou sendo ofuscada, durante os anos de 1980, 
com o aparecimento deste “novo” sonho; ou deste velho sonho com um novo nome. Depois da derrota 
socialista, em 1990, ele se transformou numa espécie de restauração apoteótica da velha utopia de Adam 
Smith. De novo a humanidade voltou a sonhar: entende novamente que existe algo – a força da técnica e 
dos mercados – capaz de fazer desaparecer as fronteiras, os estados e a guerra, homogeneizar a riqueza das 
nações e, se Deus quiser, até das classes sociais. 

Por esse caminho, chegamos de volta ao que chamamos inicialmente de tempos de globalização: os 
últimos 25 anos, digamos assim. Agora, porém, já conscientes de que o tempo da globalização tem sido um 
tempo permanente do capitalismo. E que esse tempo permanente do capitalismo trouxe, desde o início e até 
hoje, sem sucesso, a mesma profecia e a mesma utopia pelo lado do capital. 

Mas olhemos agora com um pouco mais de atenção para a história deste último ciclo de globalização, 
para a história das transformações mundiais desses últimos 25 anos. Na verdade, trata-se de uma história 
bem mais complexa do que aquela que é contada pela utopia ou pela ideologia da globalização. Conforme 
as idéias-força anteriormente referidas, o que se diz é que o impulso da tecnologia e do mercado derruba as 
fronteiras, submete a vontade política dos príncipes e permite que, finalmente, a sociedade fique cada vez 
mais parecida com a economia de mercado. E, por esse caminho, a “mão invisível” – que é, supostamente, 
imparcial por pertencer ao mercado, mas, na verdade, é controlada por quem controla o mercado – 
permitiria uma melhor distribuição da riqueza. Finalmente, acreditando em Montesquieu, esse assunto 
adocicaria os corações. Ele acreditava nisso e talvez fosse uma boa crença para sua época. Contudo, talvez 
se trate apenas de amolecer os princípios éticos de certas pessoas. 

Pois bem, não há condições, nos quinze ou vinte minutos que nos restam, de passar em revista esses 
vinte e cinco anos. Vamos considerar 1970 como o início dessa fase, ou dessa etapa de transformações que 
leva o apelido de globalização. O início dos anos de 1970 é um momento em que, de fato, há um corte 
muito importante no plano geopolítico, no plano econômico, no plano cultural. O que se passou nesses mais 
de 25 anos, que começam ali e chegam até esse final de milênio, fica completamente ininteligível se não 
acompanharmos, simultaneamente, pelo menos três outras coisas: as trajetórias das transformações 
tecnológicas e econômicas – certamente, ninguém pode dizer que não há que olhar para isso –, as 
transformações centrais que aconteceram no mundo das finanças e, em terceiro lugar, a forma como essas 
transformações no mundo das finanças se associam ao esforço gigantesco que fizeram os norte-americanos 
para se recuperar da crise imperial ou de hegemonia vivida naqueles anos. 

Creio que seria importante agregar a tudo isso a dimensão do que se passa, neste período, no plano 
das idéias, mais especificamente, das idéias na academia, com a vitória contundente do pensamento 
econômico monetarista que se transforma numa espécie de imperialismo intelectual, impondo-se, não só à 
economia, mas a todas as demais ciências sociais. Quase todo mundo começa a repetir a mesma estupidez 
monetarista. Praticamente, não há mais nenhum cientista político, nenhum cientista social que não se 
dedique, dia e noite, a pensar a lógica do comportamento da galinha e do prisioneiro, achando que com isso 
vai entender a trajetória do capitalismo... Já não se pode saber sequer se estão de fato interessados no 
capitalismo; já não se consegue saber em que estão interessados... 
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Essa mudança que acontece no plano das idéias, do “mainstream” acadêmico, se apresenta como uma 
vertiginosa, gigantesca, velocíssima derrota ou superação, nos planos político, econômico e ideológico, 
daquilo que se chamou keynesianismo pelas novas idéias neoliberais. 

Não há tempo para fazer aqui a análise dos caminhos e dos interesses que motivam tudo isso. Mas, 
para ser consistente, a checagem da coincidência ou não da utopia do capital, chamada globalização, com 
aquilo que de fato vem acontecendo no capitalismo, e que também se chama de globalização, exigiria uma 
leitura desses 25 anos que, no mínimo, acompanhasse essas quatro dimensões que, em resumo, são: as 
idéias, a tecnologia (leia-se, as armas), o dinheiro e os interesses. Quer dizer, uma leitura que realce o 
entrelaçamento desses elementos e o modo como vão provocando, a partir de 1970, mudanças significativas 
no contexto geopolítico internacional: um desequilíbrio com relação aos Estados Unidos, uma tentativa 
gigantesca de retomada da supremacia, na qual os Estados Unidos trabalham com as armas, com a moeda e 
com as finanças; e, depois, o sucesso absolutamente apoteótico dessa “estratégia” americana. 

Convém colocar a palavra “estratégia” entre aspas porque não pode haver completa certeza de que 
tudo isso pudesse ter sido planejado desde a sua primeira hora – no caso, pela cabeça de Henry Kissinger. 
Provavelmente, nem “toda” essa estratégia foi assim pensada. São coisas que foram acontecendo, decisões 
que foram sendo tomadas e que, evidentemente, se juntaram, provocando aquele annus mirabilis23 de 1989: 
a queda do Muro de Berlim, o bombardeio tecnológico de Bagdá e o fim da União Soviética. Então, sim, 
temos o início daquilo que seria a coisa mais próxima de um mundo unipolar, imperial, absolutamente 
hegemonizado por uma só moeda, um só país, uma só arma e uma só idéia. 

É compreensível, nesse sentido, o eufórico destempero de Fukuyama, em 1992: depois de Bagdá e 
depois de Yeltsin, era muito forte a impressão de que o mundo ingressara ou na fase pós-histórica, ou pós-
moderna, ou pós-utópica. Talvez Fukuyama quisesse dizer que o mundo ingressara na utópica. Havíamos 
chegado ao Core da grande utopia liberal. Era a hora e a vez da utopia liberal “mostrar a sua força”. 

Pois bem, quase 20 anos depois dessas transformações e dessa restauração do sonho liberal do 
Eldorado, os fatos e os números uma vez mais, desagradavelmente, tendem a desmentir Smith e Ricardo e, 
por outro lado, a confirmar Marx. É verdade: quanto mais avança a década, mais, em nosso ponto de vista, 
Marx volta a ser o grande teórico do capitalismo. Apanhou, nos anos de 1940 e 1950, porque não tinha 
havido a polarização que ele anunciara; e apanhou agora, nos anos de 1990, por conta da União Soviética. 
Mas o capitalismo está cada vez mais parecido com o perfil que Marx fez dele. 

Nestas últimas semanas o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a ONU, a OCDE24, as 
mais sérias e respeitáveis instituições multilaterais, reproduziram e divulgaram os seus relatórios anuais, 
relativos ao período 1998-1999, e a leitura de suas conclusões dispensaria a apresentação de quaisquer 
outros dados, de modo que vou me limitar a apontar de novo na mesma direção, isto é, para o período que 
sucedeu àquele interregno da época de ouro. E, em particular, para nós, os periféricos, apontarei para a 
década de 1970, quando foi como se tudo tivesse se revertido, voltado atrás. 

Isto é, não apenas a economia mundial como um todo passa a crescer menos: as taxas de investimento 
também passam a ser mais baixas e as taxas de emprego passam a ser mais baixas no mundo inteiro, a 
despeito do caso excepcional dos Estados Unidos, na década de 1990. Mas um caso não é suficiente para 
puxar a economia mundial. Pelo contrário, cada vez mais esse país suga riqueza financeira sem alavancar a 
economia central como antigamente – ou como fez a Inglaterra, em outras circunstâncias. Mas o importante 
é que os dados indicam isso. Sequer é preciso lê-los: são chocantes! Isto é, apesar da desaceleração do 

                                                      
23 Ano admirável. 
24 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 
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crescimento das economias centrais, a diferença na velocidade de crescimento e distribuição das riquezas 
entre tais economias e as periféricas é cada vez maior. E, no fundo, são quase os mesmos países aqueles 
que, desde 1850, se desenvolveram mais. Há, apenas, a pequena novidade representada pela China e pela 
Coréia. 

A distância cresceu vertiginosamente a partir de 1980. Para facilitar, vamos considerar o período que 
se inicia nos anos de 1980 como a época de ouro da globalização liberal. Foi quando mais se concentrou a 
riqueza e a renda em termos nacionais, isto é, de territórios. Concentrou-se, também em grande medida, a 
renda e a riqueza em termos pessoais, tanto no centro quanto na periferia. Os números falam da 
globalização, investimentos, comércios, circuitos, redes... 

O essencial é sublinhar que as diferenças aumentaram; as contradições passaram a se manifestar de 
maneira mais aguda. Tirando a experiência da integração européia, as relações entre os Estados estão cada 
vez mais complicadas, cada vez mais difíceis de coordenar. As tentativas de coordenação, correspondendo a 
uma espécie de ultra-imperialismo dos capitais, estão cada vez mais difíceis também. Japoneses, alemães e 
americanos não conseguem entrar em acordo nem mesmo quanto a uma banda cambial. Os americanos a 
rejeitam porque, evidentemente, não querem conceder essa margem de liberdade política interna aos 
alemães e aos japoneses. Saltando esses números, aponto apenas que mesmo os fluxos de comércio, de 
investimento e de transnacionalização de empresas são enormemente concentrados: 60, 70, até 80% saem 
de cinco países e vão para cinco países. 

É neste sentido, enfim, que a globalização existe. Trata-se de uma globalização entre o mesmo clube 
de países que já vêm se globalizando e guerreando e globalizando e guerreando há muito tempo. É, aliás, 
uma prova e contraprova desagradabilíssima para Smith, para Montesquieu, e para Kant. Porque onde mais 
se globaliza é também onde – de tempos em tempos – mais se guerreia. E quando guerreiam, não sobra 
nada: são as guerras européias. 

Pois bem, vamos ao passo final. Essa percepção, no final do milênio, de que a promessa do capital 
para quem não o possui está muito longe de se cumprir e, sobretudo, essa percepção de que a promessa do 
capital está, sim, se cumprindo – e muito acima da expectativa – para o próprio capital, são muito 
desagradáveis. É como fazer uma “profecia” estatística que, observando um indicador médio, afirma: 
“daqui a um ano nós estaremos muito bem!”, ocultando que, dali a um ano, quem fez a afirmação estará 
muito bem e o outro muito mal! Não é coisa boa; não se pode fazer propaganda disso. Do ponto de vista da 
legitimação dos governos, é uma coisa tétrica: algo tem que ser distribuído. Deve haver pelo menos uma 
meia grosa, que fica no meio... 

O quadro que está posto aponta para o fato de que o capital não pára de acumular riqueza – ainda que 
seja na forma abstrata, de riqueza financeira, não importa. É um quadro que dá a sensação terrivelmente 
angustiante de um descolamento cada vez maior entre o capital com sua utopia, e a chamada patuléia, isto é, 
a parte da humanidade que não possui ou não está contemplada pela expansão do capital. Para usar uma 
imagem astronômica – já que são “astronômicas” as cifras envolvidas –, é como se uma parte olhasse a 
outra habitando um cometa que vai se afastando, se afastando, se afastando... 

Então não é por acaso que os organismos internacionais ficam nervosos. Não é por acaso, além disso, 
que vários autores conservadores – alguns muito importantes – tenham, recentemente, começado a escrever 
e a se manifestar em vários lugares do mundo. Pode-se dizer que algumas das coisas mais competentes que 
têm surgido, como crítica ao estado das artes em geopolítica e em geo-economia mundiais, vêm da parte 
dos conservadores. Como eles não precisam pedir desculpas – nem inventar uma terceira via, ou essa 
quantidade enorme de “factóides” imbecis, para ocultar a sua posição, ou para disfarçar que não sabem o 
que fazer –, acabam se saindo muito melhor que os social-democratas europeus, por exemplo, que estão 
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perdidos. Os conservadores sabem o que desejam. Sua vantagem é que eles têm absoluta clareza que devem 
conservar, e ponto! Pelo menos, é um bom ponto de partida. J.K. Galbraith, que é um liberal, tem uma frase 
clássica que já apareceu em muitos lugares: “a globalização não é um conceito sério. Nós, americanos, 
inventamos esse conceito para dissimular nossa política de entrada econômica nos outros países”. E 
Galbraith não é nacionalista! 

Outro exemplo recente, publicado pela Folha de São Paulo, é um discurso feito em Dublin por Henry 
Kissinger, um conotado conservador. Disse ele que “o desafio básico é que o que se chama de globalidade, 
hoje, é, na verdade, outro nome para a posição dominante dos Estados Unidos”. Entre eles, ninguém tem 
dúvida sobre este assunto. Outra frase significativa, ainda de Henry Kissinger: “em sentido importante, o 
próprio sucesso dos Estados Unidos é que é o problema”. 

O sistema econômico global favorece, acima de tudo, os países desenvolvidos. Os países em 
desenvolvimento ficam para trás, não somente por causa de sua política inadequada, isto é, devido ao 
“déficit fiscal”, a “não conseguir cortar”, ou a praticar um “populismo macroeconômico”. Veja-se, por 
exemplo, este trecho de Joseph Stiglitz, chefe da equipe econômica do Banco Mundial: “o crescimento 
requer capital e este último busca o maior retorno possível, com o menor risco. E os Estados Unidos 
oferecem a melhor relação entre risco e retorno. No mundo dependente da poupança e do investimento do 
setor privado, o dinheiro vai aonde é mais produtivo. E isso não significa a Rússia, o Brasil ou a Nigéria. 
Significa Nova York ou Califórnia”. Se Joseph Stiglitz, que é o chefe do Departamento Econômico do 
Banco Mundial, está dizendo que o capital – aquele da utopia – não busca nenhuma utopia, mas o maior 
retorno possível, com o menor risco, resta-nos acreditar... 

John Gray, outro conservador muito importante, que foi assessor da Sra. Thatcher, vem de lançar um 
livro que recomendo, chamado O falso amanhecer – publicado em português. Este conservador de quatro 
costados diz: “a globalização é considerada um caminho em direção à homogeneidade” (Essa é a utopia do 
capital. Mas como: que homogeneidade será essa, se o que o capital quer é pouco risco e muito retorno?). E 
John Gray acrescenta: “isso é exatamente o que a globalização não é”. E, ainda: “ao buscar impor uma 
única civilização econômica a toda a humanidade, o apoio da América ao Consenso de Washington corre o 
risco de transformar as diferenças administráveis entre os estados em conflitos absolutamente insuperáveis”. 
E pergunta: “seria o caso de o mundo precisar sofrer sua maior crise econômica ambiental ou militar para 
que os Estados Unidos, finalmente, abandonem a sua filosofia do laissez-faire e utilizem seu poder para 
ajudar a estabelecer condições de governabilidade global?” Para terminar este longo flash-back histórico, 
voltemos à nossa questão inicial, formulando, agora, aquilo que se poderia chamar hipóteses finais. 

A primeira hipótese é que as idéias-força da utopia do capital ou da globalização, que neste momento 
são a mesma coisa, são realmente as mesmas promessas que acompanharam o capitalismo desde a origem 
do sistema, com pequenas variações de matiz, de tom, mas, no essencial, é tudo o mesmo. 

A segunda hipótese é que a história tem demonstrado, recorrentemente, a inviabilidade radical da 
profecia, da promessa e da utopia do capital, assim como a sua natureza profundamente ideológica e 
enganadora. 

A terceira é que, no essencial, a utopia do capital representou, sempre que apareceu – e aqui 
chegamos à outra palavra que está no título –, uma tentativa de eliminar as suas próprias contradições, no 
plano real ou no das idéias. 

A quarta hipótese é que, na medida em que essas tentativas fracassaram, as contradições que ao 
mesmo tempo movem e limitam o projeto imperial do capital seguem sendo as mesmas e se concentram, 
basicamente, em quatro aspectos: em primeiro lugar, nas relações com o trabalho; em segundo, nas relações 
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com os demais capitais individuais; em terceiro, nas relações com o sistema interestatal de gestão política; 
e, em quarto, na expansão desigual da riqueza entre as nações centrais e periféricas. 

Na verdade, os tempos recentes da globalização estão, sem dúvida nenhuma, redefinindo as 
hierarquias, espaços e os próprios tempos daquelas relações de competição ou dominação. Mas ainda não 
chegou a hora do fim da história ou do capitalismo. Pelo contrário, penso que o capitalismo ainda é o 
mesmo: nós é que estamos, talvez, com imensa dificuldade de entendê-lo, ou com um enorme medo de 
enfrentá-lo. 
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Questões debatidas 
 
 

José Luís Fiori 

 

Sobre a utopia 

Sobre a questão da utopia eu separaria as duas coisas: acho que a utopia global perdeu força com 
grande velocidade nesta década. Acho que todas as manifestações que foram lembradas aqui apontam isso: 
sejam de organismos multilaterais, sejam de intelectuais conservadores – para não falar de outras instâncias 
que não são nem multilaterais nem conservadoras –, seja a força dos números, e não apenas aqueles que 
mencionei sobre desigualdade, sobre polarização. E talvez, mais do que tudo, aquela percepção sintetizada 
por Kissinger no discurso de Dublin, em que ele foi – como não podia deixar de ser – delicado com o seu 
país, quando disse: “cada vez mais tenho essa impressão de que o problema do mundo é o sucesso dos 
Estados Unidos”. É uma frase que, se dita por nós, seria extremamente mal vista, considerada conspiratória. 
Mas o que o Kissinger estava dizendo é que esse império anglo-saxão que vai se desenhando no final do 
milênio tem uma cara fortíssima de um império sugador de riquezas: os Estados Unidos crescem e o resto 
fica onde está ou empobrece. 

O mais difícil é que, a despeito de falas como essa, não se percebe nenhuma brecha na grande 
coalizão de poder internacional em que se sustenta esse projeto que J. K. Galbraith chamou de penetração 
dos capitais americanos ou capitais europeus no resto do mundo. Já não é uma utopia, mas um projeto 
imperial. Assim, efetivamente, é muito difícil pensar como enfrentá-lo. É muito duro observar a visão que 
os grandes centros – os três grandes centros financeiro-monetários do mundo – têm com relação ao nosso 
papel, à nossa função nesse novo contexto imperial. Há um absoluto consenso, o que é sem precedentes. Há 
enormes divergências entre o Deutsch Bank, o Banco do Japão, e o FED25 Norte-Americano, sobre a 
condução da política cambial; há imensas divergências, que deverão se manifestar na rodada de Seattle, 
sobre a questão de proteção ou não proteção; há uma guerra e uma disposição pesadíssima entre eles quanto 
a esse jogo das fusões das áreas estratégicas. Isso é o que vai se passando no núcleo do sistema político e 
econômico internacional, reposto mais ou menos como em 1860, depois da destruição da Rússia e da 
reunificação alemã. Nesse campo, não é de se esperar nenhuma ruptura no médio prazo, ou no longo prazo; 
não é de se esperar nenhum tipo de enfrentamento militar, mas uma guerra de posições – muito lenta, muito 
complicada e muito violenta, porém predominantemente econômica. No que diz respeito a nós, tropicais, no 
entanto, o terrível é que japoneses, alemães e norte-americanos têm exatamente a mesma posição, o mesmo 
receituário e a mesma completa convicção de que devemos ser economias abertas, desreguladas e, portanto, 
absorvedoras das exportações deles. Com algum eventual retorno, numa espécie de caricatura de um 
modelo primário exportador. Quer dizer, a idéia de querer furar o bloco central pelas fraturas internas, que 
nos permitiu algum sucesso na época de Vargas e na época do Geisel, neste momento não tem qualquer 
procedência. Basta olhar para aquele espetáculo, um tanto ridículo que foi feito no Rio de Janeiro, a 
Reunião do Mercosul e Comunidade Européia, que no fundo era um jogo triangular: os americanos nos 
usando para furar a Europa, a Europa nos usando para furar os Estados Unidos. Mas todos querendo 
exatamente a mesma coisa. 

Portanto, aí parece haver uma novidade duradoura, porque qualquer tentativa de alteração, quer venha 
pelo lado japonês, quer pelo lado alemão, será, como tem sido, violentamente vetada pelos americanos. 
Convém lembrar o que foi dito pelo conservador inglês, John Gray: será que vai ser necessária uma enorme 

                                                      
25 Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. 
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crise mundial, econômica etc. para que, finalmente, os Estados Unidos venham a pôr o seu poder a serviço 
de uma reorganização da ordem política-internacional? Esta é uma frase que, dita por algum de nós, valeria 
a pecha de catastrofista, a ser aplicada pelos nossos governantes. Imagine-se apostar na crise mundial! Mas, 
não é nossa. Ninguém aqui disse nada disso: foi o John Gray... 

 

Propostas outras e poder 

Há pouco tempo, preparando uma conferência, empreendi o esforço de ler o que foi escrito nesses 
últimos meses, no Brasil, com natureza propositiva. Não afirmo que fosse tudo, mas li o que me chegou 
pelas vias partidária, acadêmica e das revistas conhecidas... Listei cerca de 15 ou 20 medidas, ou iniciativas, 
ou políticas que definiriam uma estratégia – capitalista sim, porém com outra condução –, seja de 
coordenação das políticas internas, seja de manejo da política monetária cambial, seja para nossa inserção 
comercial externa. São todas coincidentes e desenham, sem dúvida nenhuma, um projeto tecnicamente 
alternativo. Rigorosamente, não têm, creio, nenhuma impossibilidade técnica e nem algo que as inviabilize; 
constituiriam um projeto perfeitamente factível, perfeitamente possível. Portanto, acredito que se trata, 
rigorosamente, de uma questão de poder, não de idéias. 

Não consigo me esquecer de uma frase do Governador Leonel Brizola, em 1982, quando, voltando ao 
Brasil, se reunia com alguns intelectuais para fazer a campanha para Governador do Estado. Alguém 
perguntou: “Mas, Governador, qual é o programa alternativo?” E ele respondeu: “Meu jovem, se o 
problema fosse uma questão de programa, eu pegava o telefone, ligava para o Professor Hélio Jaguaribe e 
pedia: me dá aquele décimo, que está na sua gaveta da esquerda, para eu ganhar a próxima eleição”. Trata-
se de um problema de poder; não de conseguir juntar energia suficiente ou de fazer uma coalizão de forças 
que pudesse sustentar uma alternativa diferente. Todos estamos assistindo na América Latina vitórias 
eleitorais, que deverão se multiplicar, evidentemente, de candidatos que atacam a forma como foi gerida – 
na década de 1990, em particular – a política neoliberal; o lado mais grotesco dessa política, a corrupção 
nua e crua. Mas, a ninguém escapa o fato de que o discurso desses candidatos toca, de maneira 
terrivelmente tangencial, a questão da política econômica, que é central no modelo. 

John Williamson escreveu, em 1992/93, sobre a questão do Consenso de Washington e a democracia: 
“o segredo para compatibilizar o Consenso de Washington com a democracia está em que os partidos desses 
países (isto é, nós) esqueçam a questão econômica, o debate econômico. O que se conseguirá quando 
houver completo consenso de que política econômica é, como direitos humanos, uma coisa que não se 
discute mais”. Creio que direitos humanos pode-se discutir muito. Mas ele considerava que ninguém vai 
ganhar uma eleição defendendo direitos humanos. 

O segredo seria a política econômica se transformar numa coisa sobre a qual não se discute, não se 
diverge, não há alternativa. Está dada: pronto! Assim parece, pela imprensa e à distância, a vitória do De la 
Rua, que diz: “Vamos moralizar, vamos dar um pouco mais de leite para as crianças, vamos corrigir um 
pouco as falhas sociais...” Mas, quanto ao déficit fiscal, a política é rigorosamente a mesma. E se tiverem 
problemas, darão um passo ainda mais radical na dolarização. Portanto, a questão essencial quanto a ganhar 
uma eleição – não importa muito quem – é uma espécie de centrismo dentro do projeto liberal moralizador; 
o que está perfeitamente ao gosto de Washington. Afinal, eles também não são tão explícita e 
grosseiramente favoráveis à corrupção. 

No cenário internacional hoje, evidentemente, há alguns casos de nações que seguem, com maior ou 
menor sucesso, estratégias de desenvolvimento divergentes da estratégia dominante imposta pelo Consenso 
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de Washington – mesmo o Consenso de Washington corrigido agora pelo AMI26. O caso da China, 
rigorosamente, é diferente; o da Índia, em parte, também. Mas há um ponto essencial nessa história, que a 
torna menos simples: a grande diferença é que eles não abriram mão da idéia-chave que fez de Keynes um 
heterodoxo nas negociações de Bretton Woods: “ou se controla os capitais ou não há nenhuma possibilidade 
de uma estratégia alternativa de desenvolvimento”. Aqui também, quem o disse foi Lord Keynes; não 
algum esquerdista ou comunista. Derry White também o disse. Morgan Town e Roosevelt também 
pensavam assim. 

Assim, para permitir uma estratégia alternativa de desenvolvimento, não é suficiente, mas é 
necessário que consigamos mudar a nossa fragilidade externa, para poder pensar uma política interna de 
investimentos, alimentos, infra-estrutura etc. Senão, teremos sempre essa espada de Dâmocles pendurada 
sobre nossas cabeças. 

 

Smith e Marx: núcleo comum? E a alternativa? 

Com relação a Smith, Ricardo e Marx há duas qualificações que acho importante assinalar. Em 
primeiro lugar, digamos que Smith, Ricardo e Marx acertaram ao perceber a força propulsora dos mercados, 
no sentido de uma tendência inapelável à mercantilização de tudo. Isso já aconteceu, é a mais absoluta 
verdade: o capitalismo mostrou uma capacidade extraordinária de universalização das relações mercantis. O 
que ele não mostrou foi uma capacidade equivalente de homogeneização e de fusão do progresso 
tecnológico e da produtividade. Esta seria a chave para uma tentativa progressiva de homogeneização dos 
setores, de melhoria da qualidade salarial da mão-de-obra, com uma agricultura de alta produtividade de 
alimentos... enfim, sabemos o que ele não fez. Portanto, há uma difusão, porém, não há uma 
homogeneização. Esta é uma qualificação importante. 

A segunda coisa – que todos os estudiosos de Marx, Ricardo e Smith sabem – é que, de certa maneira, 
para eles, o capital e o capitalismo – como sistema global – eram a mesma coisa. Isto é, ao fazer a teoria do 
capital, eles estavam fazendo, ao mesmo tempo, a teoria do capitalismo como sistema histórico. Quer dizer, 
em sua teoria não há fronteiras. Ou, em outras palavras: o território é uma questão que não conta na teoria 
do capital, nem na difusão do mercado. 

Mas o que a história demonstrou é que território, jurisdição política e Estado contam muito na 
distribuição da riqueza mundial. Isso não está presente no pensamento deles, embora se possa encontrar em 
Smith, por exemplo, um trecho belíssimo, onde ele diz mais ou menos o seguinte. “Percebo e reconheço que 
os descobrimentos foram uma coisa maravilhosa. Mas também percebo e reconheço que o comércio não 
teve em todos os lugares os efeitos benéficos que nós supúnhamos que deveria ter. Trouxe verdadeiras 
catástrofes para determinados povos.” E em seguida: “Mas é provável que a causa disso não esteja no 
comércio, mas em outro lugar”. E este lugar é “a diferença brutal de poder entre os europeus e esses povos. 
Se algum dia esses povos acrescentarem ou aumentarem o seu poder, ou os europeus diminuírem o seu 
poder, então, aí sim, haverá possibilidade de uma justiça entre os povos”. 

Essa é uma percepção mais fina, mais brilhante da idéia do poder, como foi também a do território 
como fator decisivo na distribuição da riqueza. Idéia ausente em Marx. É verdade, contra Smith, que na 
frase seguinte ele dirá: “mas, mesmo assim, devo reconhecer que, provavelmente, o comércio seja o melhor 
caminho para igualar o poder”. O que não deixa de ser um brutal sofisma, tendo ele dito que o comércio não 
tem sucesso porque há desigualdade de poder! 

                                                      
26 Acordo Multilateral de Investimentos. 
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Nacional 

O que estamos falando nos levaria, creio, a uma discussão sobre o que vem a ser “nacional”. De certa 
forma, desde a frustração da nossa tentativa de afirmação nacional a partir de Minas Gerais, no Século 
XVIII, fizemos várias inserções nacionais no sistema internacional. Há uma parcela grande deste país que 
está perfeitamente inserida; em suas atividades acontece a acumulação da riqueza, o capitalismo cumpre as 
suas leis de movimento etc. O problema que nos perseguiu sempre e que tem perseguido a toda a pobre 
geração do debate desenvolvimentista – os estruturalistas, os não-estruturalistas e, depois, também os 
marxistas de maneira um pouco mais radical – é exatamente o descolamento entre essa Nação de 
professores banqueiros, no caso deste Governo de agora, e o resto da sociedade. Esse descolamento cada 
vez mais visível, cada vez mais terrível, enorme e, aparentemente, insanável. Deve ser o que sentem os 
cariocas, ou os visitantes que vão ao Rio de Janeiro, quando visitam a Barra da Tijuca, hoje em dia: como 
uma sensação de entrar no inverso de Chiapas. 

Lamentavelmente, a esquerda sempre teve uma imensa dificuldade de conviver com a idéia de nação. 
O próprio Marx, no Manifesto, já tinha comemorado o fim da indústria nacional com uma obsessão 
reacionária. Mas creio que não há nenhuma possibilidade de aglutinar uma coalizão de forças que tente 
redefinir radicalmente os objetivos estratégicos deste país, sem ter claro que, hoje, a questão popular é uma 
questão nacional e a questão nacional é, quase essencialmente, uma questão popular. Não se trata de ser ou 
não nacionalista, porque – paradoxo dos paradoxos – a nação virou o espólio, ou a herança, ou a tragédia, 
do nosso povo. 
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A crise e as utopias do trabalho 

 

 

Francisco de Oliveira 

 

Inicialmente, meus agradecimentos aos promotores desse seminário: a CAPINA, a Universidade 
Católica de Salvador e as outras instituições que se uniram a elas, na promoção desse seminário. Ao meu 
tema, “A crise e as utopias do trabalho”, eu particularmente vou intitular com uma pergunta: “Quem tem 

medo do trabalho?” 

 

Introdução 

Em primeiro lugar, é preciso qualificar um pouco a questão da utopia. A utopia, em geral, é 
considerada como uma projeção ideal do futuro, da “cidade de Deus”, da cidade perfeita, da sociedade feliz, 
em resumo. Numa tradição que vem desde Santo Agostinho, passando por Thomas Morus, desemboca na 
modernidade em Kant e Hegel e, finalmente, em Marx. Essa é sua significação maior. Quer dizer, o termo 
está muito impregnado de uma espécie de antecipação do futuro, da visão de um futuro perfeito: no caso de 
Marx, de uma sociedade sem classes e sem Estado. 

Não há dúvida, também, que tem havido uma certa desmoralização da utopia, considerada, hoje, em 
tempos pragmáticos, coisa de visionário, não apenas sem nenhuma relação com o que se chama “realidade” 
e, mais ainda, sem nenhuma possibilidade de estar ao alcance da humanidade em qualquer tempo. O 
rotundo fracasso da experiência do “socialismo real”, assimilada à encarnação da utopia, reforçou o 
estereótipo da utopia como algo inalcançável, e mais, necessariamente totalitários quaisquer esforços para 
concretizá-la, plasmando a “cidade perfeita”. O marxismo, pressuposto fiador teórico da experiência 
soviética, viu reforçadas as históricas acusações de ideologia totalitária que lhe foram assacadas desde o 
século XIX. 

Uma compreensão mais profunda da utopia não lhe retira o caráter “ideal” no sentido de antecipação 
do futuro, mas lhe adiciona o forte sentido de crítica, que é inerente até mesmo à sua dimensão de 
antecipação do futuro. De fato, qualquer pré-visão, na linha das grandes utopias, é uma crítica do presente e 
do passado: a utopia é a negação da história passada e presente. E os anúncios da “cidade perfeita” – as 
utopias em suas várias versões, mesmo a de Marx que sempre negou-se a revelar a cara do futuro, do 
socialismo – podem e devem ser vistos como a desconstrução do presente. Bem reparadas, todas as utopias 
sustentam-se, antes de tudo, numa pesada denúncia das condições e modos da existência humana conhecida. 

De qualquer maneira, o trabalho, considerado como inseparável da própria natureza humana, desde 
que Adão e Eva foram condenados a prover suas necessidades com o “suor do rosto”, esteve sempre na 
construção da utopia. A “cidade de Deus”, a “cidade perfeita”, não são construções divinas, mas dos 
homens, alguns deles em busca de Deus, outros, na sua negação. As utopias racionais, próprias da 
modernidade, a partir de Kant e Hegel, também podem ser tomadas como uma construção do trabalho, na 
medida em que o homem racional kantiano é um ser da e na experiência social, empírica, e o trabalho é a 
experiência sensível mais abrangente, mais universal. Em Hegel, o caráter do trabalho já aparece mais 
explicitamente, na medida em que “todo o real é racional”, como desenvolvimento histórico da consciência. 
Marx se beneficiará da herança hegeliana, para explicitar, de forma categórica, o caráter central do trabalho 
na constituição do humano. 
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Mas convém prestar atenção à famosa inversão marxista da dialética hegeliana, que consiste 
precisamente em sublinhar a ruptura entre labor e trabalho, este sendo o trabalho alienado do capitalismo. A 
famosa inversão, em que é o real que constrói o espírito, não é outra coisa senão o trabalho como produtor 
do homem, resumido na conhecida sentença de que “não é a consciência que determina a existência, mas é 
esta que determina aquela”. 

A rigor, portanto, o trabalho comparece como central nas duas grandes utopias modernas, a saber: no 
liberalismo e no marxismo. No primeiro, o trabalho é libertador, fiador das escolhas individuais 
competentes e racionais. Sutilmente, se esconde aí a dimensão crítica em relação às características do 
feudalismo, com seu “eterno retorno” e sua predeterminação pela tradição. Mas, à visão liberal, falta a 
crítica exatamente em relação ao próprio trabalho. Pelas mãos de Smith e de Ricardo – neste de modo mais 
elaborado –, chega-se à teoria do valor-trabalho como produtor de todo valor. 

A crítica que faltou ao liberalismo, et pour cause, será elaborada pelo marxismo, com sua aguda 
denúncia do “trabalho alienado”, do trabalho como necessidade, do trabalho como coerção, do trabalho 
como agressão e oposição ao “ser genérico” do homem. Será outra vez com uma inversão dialética que os 
portadores/proprietários de força do trabalho se transformarão em sujeitos do processo revolucionário de 
abolição do trabalho alienado para, outra vez, resgatar o trabalho como criação da autodeterminação 
humana, como recuperação do “ser genérico”. 

 

1. A dialética do trabalho em Marx 

A utopia liberal a respeito da centralidade do trabalho e do valor-trabalho como motor do sistema, 
além da acrítica posição sobre o próprio trabalho, foi desmentida com as rupturas operadas no seu interior, 
em que o trabalho deixou de ser a escolha e a autonomia para transformar-se numa total submissão ao 
capital. Tal transformação, entretanto, só será teorizada, na herança de Ricardo, apenas dois séculos depois, 
por Piero Sraffa, com sua teoria da “produção de mercadorias por mercadorias”. O mesmo se pode dizer da 
centralidade do trabalho na teoria sociológica de Weber, em que também a autonomia moderna, sua 
capacidade de escolha, desaparece tragada na “jaula de ferro” da burocratização. Além disso, a sociologia e 
a economia política do trabalho fundaram-se a partir da inspiração marxista, sendo pouco significativa, 
nesses campos, uma produção que se inspire em Weber ou no liberalismo de forma mais ampla. O mesmo é 
verdade para a herança de Durkheim, embora se assista, hoje, na França, a um certo revival durkheiminiano, 
na tentativa de elaborar uma economia e sociedade solidárias. Quanto a Weber, sua herança projeta-se 
sutilmente na sociologia do trabalho, na medida em que os atributos individuais do trabalhador são 
recuperados, tanto sociologicamente, com a tematização das escolhas, da polivalência e da capacidade 
cognitiva, quanto empresarialmente, com as estratégias de cooptação. Resta, pois, trabalhar com a noção de 
trabalho em Marx, para verificar em que consiste sua específica utopia. 

É preciso prestar atenção ao fato de que existe uma crucial transformação do conceito de trabalho em 
Marx, que já se antecipa na discussão sobre o trabalho alienado e é completada n’O Capital com o conceito 
de “força de trabalho”, com o que ele refaz radicalmente a teoria do valor-trabalho de David Ricardo. Assim 
sendo, é possível dizer que o central, em Marx, não é precisamente o trabalho, mas sua transformação em 
mercadoria. Não por acaso, como é sobejamente conhecido, o primeiro e decisivo capítulo d’O Capital é 
sobre a determinação e as metamorfoses da mercadoria. Constitui um equívoco, pois, encontrar em Marx 
uma pura negatividade do trabalho. De fato, a operação teórica – e para o marxismo, a operação real – que 
ocorre é a mercantilização da força de trabalho e o trabalho abstrato, a categoria que surge dessa operação, é 
uma negação dos trabalhos concretos. Neste diapasão, a exploração da mercadoria “força de trabalho”, já 
estranha ao seu proprietário embora dele provenha, é um mais-valor que se transforma em motor da 
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reprodução ampliada. No limite, porém, Marx completa as inversões que operam as várias metamorfoses da 
mercadoria para chegar a fazê-las desaparecer. Quando, então, a equação do sistema converte-se em pura 
busca de dinheiro: a conhecida fórmula D–D’, que é a fórmula da hegemonia do capital fictício ou da 
financeirização total do capitalismo – como pudemos apreciar na exposição do José Luís Fiori. 

A utopia do trabalho em Marx opera apenas como negação dessa mercadoria específica constituída no 
capitalismo. Opera quando a “classe em si” enfim se transforma em “classe para si”. A centralidade do 
trabalho, de que a sociologia do trabalho de inspiração marxista se apropriou, não é a do trabalho, mas a do 
trabalhador organizado, do trabalhador enquanto classe. É inadequado, pois, falar de uma utopia do 
trabalho, em Marx. Trata-se de uma transformação do objeto – a força de trabalho – em sujeito – a classe 
organizada, a “classe para si”. 

O problema central para o marxismo contemporâneo consiste, pois, em dar conta de uma presumida – 
por boa parte da literatura que trata da questão – desaparição do trabalho, sem que essa ruptura tenha sido 
operada – como na utopia à qual se referia o Fiori – pela classe organizada; mas, ao contrário, venha sendo 
operada pelo próprio capital. Com o que, essa literatura quer dizer que a classe-sujeito da história não se 
formou. Em termos de um outro pensador, Foucault, tratar-se-ia da famosa desaparição do sujeito. 

É verdade que esse problema já estava em Marx, sinteticamente apresentado na mesma equação do 
dinheiro transformando-se em mais dinheiro (D–D’), e especificamente elaborado na tendência à queda da 
taxa de lucro. Entre nós, Luís Gonzaga Beluzzo, da Unicamp, trabalhou esse problema no que ele chamou 
de “autonomização do capital constante”. 

Entretanto, forçoso é reconhecer, Marx não deu explícita solução ao problema que está no centro da 
discussão contemporânea: como dar conta da desaparição do trabalho – e, nas vertentes mais radicais, da 
desaparição do trabalhador e da classe – e manter a perspectiva utópica? 

 

2. Centralidade ou secundarização? 

A literatura tem tratado a questão do trabalho entre os pólos de centralidade e perda da centralidade. 
Essa é toda a discussão que a economia política, a sociologia do trabalho e também uma sociologia mais 
abrangente têm feito ao longo das duas últimas décadas. Ironicamente, a tematização da desaparição do 
trabalho foi feita sempre por pensadores que, sem dúvida, se filiam mais à esquerda do que à direita. Talvez, 
como o José Luís dizia, a direita não precise teorizar muito. De fato, se nós pegarmos a constelação de todos 
os que trataram da desaparição do trabalho, eles são todos pensadores cuja origem teórica está mais na 
esquerda. Eles não se renegam disso, mas continuam a afirmar a utopia através de outras perspectivas. 

O debate contemporâneo, portanto, se dicotomiza entre uma posição que considera que o trabalho 
continua sendo fundante da própria sociabilidade capitalista, ademais de ter fundado a economia política e 
as teorias sociológicas; e a posição, no outro extremo, que nega tal centralidade, embora reconheça que o 
trabalho continua a existir, apenas tendo perdido a virtualidade heurística de chave para a compreensão e 
transformação da sociedade. Vastíssimas literaturas, de um e de outro lado, digladiam-se, com o apoio de 
outra vasta produção analítica que refaz os trajetos da transformação formal da utilização da força de 
trabalho nos processos de produção e organização do capital. 

No Brasil, o trabalho que é mais representativo da reafirmação da centralidade vem da escola de 
Campinas, a Unicamp. Ricardo Antunes e Armando Boito Jr. por exemplo, tentam rebater os argumentos 
vindos do outro lado, mantendo-se na reiteração do caráter fundante do trabalho na sociedade capitalista 
contemporânea, assumindo o papel transformador da “classe para si” na própria negação da mercadoria e, 
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portanto, reafirmando, em síntese, a utopia do socialismo. Não negam as transformações ocorridas nos 
processos produtivos e organizacionais, que são entendidas como um reforço radical do caráter alienante do 
trabalho. 

De permeio, servindo sempre como sustentação das teorias resumidas acima, que se chocam no 
debate contemporâneo sobre o trabalho, construiu-se a partir de George Friedman e Pierre Naville, na 
tradição francesa, o campo da sociologia e economia política do trabalho. Em sua enorme variedade, tratam, 
em suma, dos processos de trabalho – nesse sentido são herdeiros de Marx com sua etnografia dos 
processos do trabalho, n,O Capital –, de suas modificações técnico-organizacionais, da experiência dos 
trabalhadores e a tentativa de seu controle pelos novos processos; sinteticamente, trata-se de teorias 
morfológicas do trabalho, pendendo mais, na verdade, para teorias da qualificação. Conseqüências dessa 
pesquisa levam até a pensar nas mudanças no caráter do trabalho, nas possíveis modificações na hierarquia 
do trabalho e, no limite, com excessivo otimismo, na recuperação da autonomia e polivalência do 
trabalhador, na contramão da teorização, que tem em Braverman seu melhor expoente, sobre a permanente 
desqualificação que a própria especialização acarreta. No máximo, entretanto, trata-se de uma economia 
política e de uma sociologia formalistas. Sem desprezar sua contribuição a uma nova etnologia do trabalho, 
mas não tiram conseqüências teóricas de suas conclusões empíricas. Vale dizer, não rediscutem nem o 
caráter de classe que a divisão do trabalho constrói, nem tampouco a formação do excedente social 
produzido pela força de trabalho, ou, em outros termos, não problematizam a teoria do valor e a produção 
do excedente no capitalismo. Por isso eu as chamo de sociologias, na verdade, morfológicas e formalistas, 
porque é como se elas abrissem a jaula de ferro weberiana, vissem o tigre e fechassem a jaula. Porque com 
tigre não se brinca. Quer dizer, em resumo, elas apenas se deleitam em descrever os processos formais de 
transformação produtiva e de organização da força de trabalho. 

No outro extremo, situam-se as posições diversificadas, dos que negam a pertinência do trabalho 
como categoria sociológica e econômica central e como sociabilidade. Desde o conhecido Habermas, que 
fala explicitamente em perda das “energias utópicas” do trabalho, o que resulta, conseqüentemente, em 
negação da revolução e da transformação conduzida pelos proprietários de força de trabalho, mesmo que 
como “classe para si”, para caminhar na direção de sua conhecida teoria da ação comunicativa. 

Entre vários expoentes, passamos por Gorz que no seu Adeus ao proletariado faz uma teorização 
baseada na demonstração empírica da terceirização como dominante na divisão social do trabalho e aponta 
para uma sociedade do não trabalho, abrindo espaço até para uma recuperação do papel central por parte do 
que Marx chamava o lumpenproletariat. Claus Offe encontra evidências de uma radical segmentação do 
mundo do trabalho, de modo que a categoria do trabalho abstrato, unificadora da classe em Marx, cede 
lugar à predominância de variadas formas de trabalho concreto, com o que a questão da classe some pelo 
ralo. A era da microeletrônica comanda, tecnicamente, tanto a fragmentação do trabalho em formas que 
sequer teoricamente podem ser unificadas, quanto o processo de des-identificação da classe, posto que 
jamais voltará a haver uma experiência comum que dê sentido às ações coletivas, centro da reflexão sobre 
classe de Edward Thompson, por exemplo. Novas teorizações que surgem com Castells – aquele das redes, 
e que provavelmente já caiu na rede – vão na linha bem “marqueteira” da sociedade informacional como 
nova sociabilidade. O que, a seu ver, virtualiza novas solidariedades e contatos que não têm mais a classe 
social como código central. 

No extremo do espectro dessa banda de teorizações situa-se a posição de Kurz, por exemplo, que 
refuta o caráter central da teoria do valor-trabalho em Marx, cuja interpretação equivocada levou tanto às 
posições da social-democracia e do sindicalismo ocidental, quanto ao que ele chamou de “socialismo de 
caserna” do Leste europeu. Essa crítica contém também o abandono da categoria do trabalho, tanto como 
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fundante da sociabilidade – e, menos ainda de uma futura sociabilidade – quanto como categoria com poder 
explicativo para a crise do capitalismo. Conseqüentemente com sua posição teórica, o grupo de Kurz corre o 
mundo (estiveram recentemente no Brasil) anunciando e reclamando apoio para o manifesto da era pós-
capitalismo globalizado: o Manifesto contra o Trabalho. 

Possivelmente, a raiz que unifica as variadas posições, que vão de um Habermas até o Kurz, está na 
consideração da exaustão do padrão fordista-taylorista de organização do trabalho e da produção que 
propiciou as condições para uma forte identificação das categorias de trabalho concreto e deu lugar a um 
tipo especial de regulação e de regime de acumulação na tradição da escola regulacionista francesa. Com 
essa escola, especificamente, se articula toda a linha de pesquisa e teorização que tem em Coriat seu 
expoente mais conhecido e que se ramifica, depois, em posições como a de Zarifian e seu grupo. Uma 
posição singular talvez seja a de José Nun que, em trabalho seminal, apontou para a categoria de “massa 
marginal”, significando com isso um exército de reserva que já é disfuncional à acumulação capitalista, sem 
negar, entretanto, nem a continuidade do trabalho assalariado formal, nem a sua centralidade. 

Recentemente, Nun fez uma ampla revisão de sua própria elaboração27 e da discussão que travou, em 
1972, com ninguém menos que Fernando Henrique Cardoso, que lhe assacou sobretudo – tremenda ironia – 
a crítica de haver se esquecido dos conceitos de superpopulação relativa e de exército de reserva em Marx. 
Mas Nun não havia esquecido nada. Enquanto que aquele outro até já aconselhou que todos nós 
esquecêssemos o que ele escreveu! 

É interessante verificar, como já adiantei, que a maior parte da discussão contemporânea, nos termos 
aqui resumidamente expostos, parte sobretudo de posições à esquerda no espectro político, se é que é 
possível reconhecer tais posições no âmbito da pesquisa acadêmica. A direita acadêmica, muito em sintonia 
com a direita política, tem martelado insistentemente sobre a natureza não classista da sociedade 
contemporânea, tornando anacrônica, portanto, qualquer investigação que gravite em torno do eixo da 
classe, e, conseqüentemente, qualquer possibilidade de transformação: o capitalismo já teria terminado com 
a história, na forma mais radical de Fukuyama. 

Em conseqüência, a posição do neoliberalismo é resumida admiravelmente pela Thatcher, na sua 
conhecida frase: “não há sociedade, há apenas indivíduos”, velho pressuposto do liberalismo clássico. O 
liberalismo clássico pensou uma sociedade feita de iguais e, se entre iguais não deve haver privilégio nem 
discriminação, os direitos sociais fundados como desdobramento dos direitos políticos e civis – por 
exemplo, todos os direitos constitutivos do Estado do bem-estar – constituiriam uma transgressão à regra. 
Esse é, exatamente, o argumento de Hayek, em O caminho da servidão, como também num outro livro seu 
que ficou menos famoso: A ordem política para um povo livre. Quer dizer, o Estado do bem-estar, as regras 
de proteção ao trabalho, os direitos sociais, constituem uma discriminação entre iguais e retiram, portanto, 
dos indivíduos, a capacidade de escolher. Se vocês quiserem se surpreender ainda mais, haveria, portanto, 
uma total equivalência, isonomia e isomorfismo entre a capacidade de escolha do Sr. Georges Soros e a de 
qualquer trabalhador da Bahia... 

Praticamente, a direita, expressa no comportamento do grande empresariado, tem se preocupado 
apenas com a flexibilização do trabalho, seguindo as pegadas do toyotismo, no sentido de capturar a adesão 
dos trabalhadores à empresa e escanteando o sindicato como a principal referência do trabalhador. O que 
conduz, não sem fortes conseqüências, a um novo processo de identificação. Não ironicamente, tais 
posições encontram confirmação nas pesquisas da sociologia formalista-morfológica dos processos de 

                                                      
27 O recente trabalho de Nun encontra-se em Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales, n. 152, vol. 38, 1999, 

Buenos Aires. 
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trabalho e na posição de um Offe, por exemplo, que vê apenas trabalhos concretos, sem possibilidade 
teórico-prática de constituição de uma experiência comum. 

 

3. Rumo à estação da utopia: que quer dizer trabalho? 

Podemos continuar rumando em direção à estação da utopia. De forma muito concreta – sem 
esquecer, entretanto, que esse concreto é uma síntese de múltiplas determinações – o capitalismo 
globalizado, ideologizado pelo neoliberalismo, apresenta o singular contraste, que é mais do que isso, é uma 
contradição, de uma herança de regulação keynesiana com os ingentes esforços neoliberais de sua 
destruição. De fato, a estrutura básica do capitalismo contemporâneo ainda está alicerçada sobre as 
instituições do Welfare, mesmo ali onde ele sempre foi fraco, na acepção de Esping-Anderson (Estados 
Unidos, Japão – que na verdade tem um Welfare privado –, Austrália, Nova Zelândia e toda a vasta 
periferia, sobretudo a latino-americana). Nos ex-tigres asiáticos – agora, apenas gatos – também vigora 
aquilo que um autor inglês chama um Welfare paternalista: o trabalhador, em troca da carreira na empresa, 
cede a sua autonomia e a sua independência. 

E alguns pensam que isso é uma forte tradição cultural. Faz-se a mistificação com a cultura e 
esquecem que toyotismo é, na verdade, uma cópia modificada dos princípios fordistas-tayloristas 
radicalizados. Esquecem que o toyotismo surgiu a partir de 1972/73, quando uma grande greve de 
trabalhadores, na Toyota, parou durante quase um ano a produção de automóveis do que era então, e segue 
sendo, a principal montadora japonesa. Isto é, o toyotismo não tem nada de cultura japonesa. Isso não passa 
de invenção e mais uma das mistificações. De novo, portanto, se vê como o pensamento neoliberal não 
conseguiu se libertar do seu preconceito, do seu eurocentrismo, do seu racismo. Quer dizer, as condições 
péssimas de controle do trabalho nos países orientais são produto da cultura oriental? Se se esmaga o 
trabalhador é porque isso é próprio da cultura oriental? E, assim, o Ocidente sai de banda dessa 
perversidade. 

Precisamente por isso, isto é, por essa mistura de herança de regulação com os ingentes esforços de 
destruição das próprias instituições da seguridade, é precisamente por isso que taxas assustadoramente altas 
de desemprego, e, até onde a vista alcança, irredutíveis, como a do conjunto da União Européia, não têm se 
transformado em catástrofes sociais. Mas o preço dessa irresolução tem sido uma tendência à estagnação, 
pois tampouco se ataca o desemprego pela via do crescimento econômico. 

Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego parece surpreendentemente baixa em comparação com a 
União Européia e com a periferia. De fato, o é. A explicação pode estar em que os Estados Unidos, 
exatamente pela hegemonia de seu capital financeiro e de sua moeda, funcionam como uma espécie de topo 
da “usina do mundo”, drenando recursos de todo mundo e, quando os aplicam produtivamente, os aplicam 
na ponta do progresso técnico. Em segundo lugar, os Estados Unidos constituem o caso mais exemplar do 
Welfare fraco, como já se citou. Em outras palavras: a flexibilização do mercado de trabalho é característica 
estrutural da economia norte-americana, significando que, para além da descartabilidade implícita do 
processo que Shumpeter chamou de “destruição criadora”, a redutibilidade do salário médio – que é isso 
que o seguro-desemprego tentou travar – também é intrínseca a tal estrutura. Salvo, como salientou James 
O'Connor, na órbita das grandes organizações de trabalhadores, como as Uniões de Trabalhadores da 
indústria automobilística, ou nos grupos de trabalhadores correspondentes aos grandes oligopólios, na 
“golden age”. 

A raiz do problema do trabalho, das altas taxas de desemprego e das várias transformações na 
utilização concreta da força de trabalho, nas novas qualificações do trabalhador e na sua presumida 



47 

 

polivalência, descritas pela sociologia dos processos de produção e organização, reside na “aceleração da 
aceleração” do capital. 

Como o José Luís Fiori mostrou, em 50 anos, a Europa açambarcou o resto do mundo. Há uma 
aceleração do processo histórico – o que é um conceito sempre muito discutível em teoria da história mas –, 
há uma aceleração da reprodução ampliada do capital, uma espécie de “exceção permanente”. Quer dizer, 
transita-se de uma espécie de permanente exceção para uma exceção permanente, em outras palavras: a fuga 
da regra transforma-se, agora, em regra. 

É isso que, na verdade, produz todos os problemas atuais de emprego, desemprego e das famosas 
transformações no uso concreto da força de trabalho. A própria microeletrônica é o exemplo mais acabado 
disso. Quaisquer novas qualificações são imediatamente descartáveis. E a resultante mais geral termina 
dando razão a Braverman, apesar das críticas que lhe foram feitas. Críticas que, a rigor, são uma espécie de 
“má consciência” sociológica, desgarrada agora dos temas macroestruturais, e seduzida pelo minimalismo; 
despreparada para fazer uma crítica da sociologia política do trabalho, ela termina prisioneira das 
armadilhas impostas e criadas pelo movimento de autonomização do capital. A “aceleração da aceleração” 
impede a cristalização de qualquer forma, incluindo-se nisto a normatização e estabilidade de qualquer 
processo de trabalho; mesmo o conceito de processo é des-formalizado, ou melhor, não é à toa que se 
registra, também nos centros dinâmicos do sistema, a crescente informalização do trabalho. 

O melhor exemplo nos vem, de novo, da informática: quando o mais novo computador pessoal, os 
conhecidos PCs, chegam às lojas, dos laboratórios já está saindo um novo, que será imediatamente sucedido 
pelo que já está sendo pesquisado. O mesmo se passa com as ocupações e qualificações no mesmo campo. 
Até uns quinze anos atrás, o programador era uma nova e ascendente qualificação, acessível até a quem não 
tinha conhecimentos de nível superior. Rapidamente – como nós que somos usuários disso sabemos – os 
programas converteram-se em uma banalidade, a maior parte dos quais já vem embutida nos novos pacotes 
oferecidos pela indústria do software. Hoje, apenas os programas de alto conteúdo científico ainda 
dependem do conhecimento avançado em matemáticas e ciências da computação, e, nesse movimento, as 
qualificações dos programadores de quinze anos atrás foram descartadas. 

Portanto, até mesmo nos setores que aparecem como os mais modernos, a descartabilidade é a forma 
permanente pela qual o chamado progresso técnico avança. E ainda há – como esse que foi Ministro do 
Trabalho até há pouco tempo – quem fale em empregabilidade. Toda essa sociologia frouxa, na verdade, 
fala em empregabilidade, em atributos de empregabilidade do trabalhador. Viraram todos novos iluministas 
e pregam que a educação é a arma fundamental para tornar o trabalhador apto. E se esquecem de que a 
Alemanha – onde a taxa de analfabetismo é zero entre alemães e altíssima entre os turcos – tem uma taxa de 
desemprego por volta de 10%: se esquecem que a França tem uma taxa de desemprego altíssima, da ordem 
de 13%. Quer dizer, isso tudo é porque a educação vai ser agora o critério maior de empregabilidade. 

Outra vez os tempos neoliberais não negam a sua filiação, porque a questão de ter ou não trabalho 
passa a ser um atributo do trabalhador, tal como o liberalismo pensou. Portanto, eu não diria que eles se 
merecem, porque – verdade é verdade – o estatuto teórico e mesmo moral de um Smith não se compara com 
o dos nossos liberais. 

Presenciamos o movimento em que ciência e tecnologia já não são mais apenas forças auxiliares da 
produção, mas elas mesmas constituem-se nos setores mais avançados da indústria. Os setores industriais, 
mesmo os mais modernos, como a própria microeletrônica, já são relativamente arcaicos. Os exemplos da 
“aceleração da aceleração” poderiam suceder-se ad infinitum, servindo-nos do imenso campo das 
biociências e das biotecnologias, mas isso ficaria cansativo e redundante. 
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De fato, estamos frente à ruptura da racionalidade burguesa, e todo o seu campo de significados 
encontra-se fortemente abalado. Sua estrutura ancilar, baseada no indivíduo e em sua autonomia, se vê 
confrontada, por exemplo, com o mundo chamado virtual, onde o indivíduo desaparece, posto que o virtual 
é sem formas. Não é à toa – como já citamos – que o chamado trabalho informal é o que mais cresce por 
toda parte, não se distinguindo aí o mundo desenvolvido da sua periferia, a não ser por graus de 
informalização. A mesma biologia nos oferece os exemplos mais eloqüentes: de quem é o corpo onde se 
introduzem genes e outras modificações, tal como o caso dos transgênicos já aponta? Alguém com um 
fígado patenteado por alguma das indústrias da biogenética é proprietário do seu corpo, ou o fígado 
geneticamente modificado será propriedade da empresa que o patenteou? O direito de propriedade, 
portanto, encontra-se submetido ao mais duro ataque desde a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão. 

Desse modo, entender-se-á que o que está em jogo é menos o trabalho abstrato ou concreto e muito 
mais o seu significado no campo das aquisições políticas desde a Revolução Francesa. É o que quer dizer 
trabalho que está em jogo. Uma literatura que está em curso chama essa transformação de passagem do 
paradigma da racionalidade para o paradigma molecular-digital. E nada mais molecular e digital do que o 
trabalho informal. Neste caso, a teorização de Marx, de “átomos de valor” contidos em cada hora de 
utilização da força de trabalho, é ainda a mais sintética e eloqüente teorização sobre formação do trabalho e 
do valor. 

Tendo se apropriado do próprio conceito de trabalho assalariado, em primeiro lugar, e desenvolvido 
um desdobramento de alcance universal, os trabalhadores, em suas várias faces, em suas várias 
determinações, de gênero e sexo, de etnia, de idade, de pertencimento à ativa ou à reserva, até o chamado 
“informal” – sabemos que já há sindicatos de desempregados e de trabalhadores informais, na França – 
operaram uma transformação no estatuto do trabalho: de carência ele transitou para direito. 

A formação das instituições do Welfare State – nos graus máximos na Europa Ocidental e nos graus 
mínimos nos Estados Unidos, na Austrália e Nova Zelândia, no Japão numa forma privativista, e nos “tigres 
asiáticos” sob formas paternalistas, segundo Anthony Woodwiss, e na América Latina também em graus 
mínimos – significou que a prática das relações sociais rejeitava o estatuto de mercadoria da força de 
trabalho. Organizados em suas formações sindicais, ampliando-se e apresentando-se na cena política através 
de seus partidos, os trabalhadores conseguiram inscrever, no modo de reprodução do capital, os direitos 
sociais, essa negação da mercadoria. Tal estrutura do conflito de classes publicizou as classes, retirando-as 
do invólucro privado para torná-las públicas. Em outras palavras: a questão do trabalho e do salário, até 
mesmo pela sua centralidade na economia, tornaram-se matéria para além dos acordos privados entre 
trabalhadores e empresários, e transferiram-se para a arena de todas as políticas econômicas; tansformaram-
se no fundo público. A luta que vem se travando ao longo das três últimas décadas é para reverter ao 
estatuto de mercadoria a própria força de trabalho. Por isso o programa neoliberal tem, em todas as partes, 
atacado severamente as instituições do Welfare, da seguridade social. 

O ataque e o desmonte político das instituições do Estado do Bem-Estar ou da seguridade social, 
atuando em sinergia com os processos advindos da base produtiva, estão criando as novas estruturas 
organizacionais do processo de trabalho que, em geral, podem ser catalogadas sob a etiqueta da 
flexibilização. É da política que se trata. Apesar das grandes transformações tecnológicas que mudaram a 
composição da classe trabalhadora, seu lugar na estrutura produtiva, sua composição de sexo e as diferenças 
de gênero, elas não requereram novas modalidades de organização per se; estas se constituem como formas 
políticas de controle, como em toda a história do capitalismo. 
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Taylorismo e fordismo, por exemplo, categorias importantes na economia política e na sociologia do 
trabalho, não são decorrência de novos processos produtivos. Ao contrário, são formas implementadas para 
diminuir a porosidade do trabalho, expressas na resistência ao trabalho por parte dos trabalhadores. Num 
caso e noutro, a própria transformação do trabalhador em extensão da máquina, para roubar-lhes a 
autonomia através do posto fixo de trabalho na linha de montagem. O toyotismo também está na mesma 
linha, e, agora, flexibilização, polivalência e autonomia são as novas estratégias para reverter a apropriação 
dos sentidos do trabalho pelos trabalhadores, através da qual eles vinham solapando a ditadura da fábrica e 
do escritório. 

Como mostra Robert Castel, as chamadas novas exigências de qualificação para o trabalho 
constroem-se pela negação das características do trabalho atual. Se prestarmos bem atenção, se o trabalho 
informal – este sobre o qual tanto se produziu na América Latina (na verdade, essa formulação é uma 
formulação original e originária da América Latina) – se o trabalho informal era o oposto do trabalho 
formal, mas definido por este, a operação hoje é inversa. Trata-se de definir atributos e características dos 
processos de trabalho e do trabalhador pelo trabalho informal. Bem observadas, polivalência e 
flexibilização, e até mesmo uma autonomia perversa podem ser encontradas em qualquer trabalhador 
desempregado que se ocupa de atividades que variam semanalmente: polivalentes, pois, que exigem 
flexibilidade para numa semana vender excedentes de flores em cada cruzamento e, noutra, estar vendendo 
walkmans nos mercados ambulantes. Tudo isso requer “autonomia” dos trabalhadores, para mudar de rumo 
e atividade. A operação em curso tenta, pois, desvestir o trabalho do estatuto antimercadoria que foi 
construído pelo conflito social. Este é o desafio. 

 

4. Para finalizar 

Chegamos, portanto, à utopia; quer dizer, o trabalho formal é a nova utopia. Define-se, agora, o 
formal por aquilo que eram características do trabalho informal – com isso liquidando toda uma rica 
sociabilidade que foi transformada, dialeticamente, pelos trabalhadores. Ao se apossarem, ao se apropriarem 
do sentido do trabalho, eles, na verdade, desafiaram e universalizaram aquilo que partiu, de fato, da 
apropriação dos sentidos do trabalho pela classe trabalhadora. 

Não é à toa que, se nós quisermos, na experiência brasileira, todos os chamados direitos sociais 
nasceram ligados ao trabalho. Os institutos de previdência eram ligados a cada categoria de trabalhadores. 
A transformação operada resultou na criação do INSS que atualmente tem, no SUS, no Programa de Saúde, 
a sua expressão mais forte. Significa dizer: pela apropriação dos sentidos do trabalho operada pelas classes 
trabalhadoras do mundo todo, essas conseguiram a façanha de obrigar o Estado a universalizar aquilo que 
estava estritamente ligado ao trabalho. Ao contrário, portanto, de pensarmos nas doações e concessões, é 
preciso pensar os direitos sociais como tendo sido o momento em que o sentido do que quer dizer trabalho 
foi ressignificado pelas organizações de trabalhadores. Não é à toa, portanto, que o neoliberalismo ataca, 
precisamente, aquele ponto que universaliza direitos sociais. Hoje, mesmo no Brasil, que não é nenhum 
Estado de Bem-Estar – é, antes, um Estado de mal-estar – qualquer pessoa pode chegar num hospital e ser 
atendida – mal-atendida. Evidentemente, com o SUS, não é preciso mais tirar nenhuma carteira de trabalho 
do bolso; isto é um sentido que a luta organizada conferiu, puxando desde a descendência dos direitos civis 
e políticos até os direitos sociais, e universalizando esse novo campo de direito. 

A operação em curso tenta, pois, desvestir o trabalho do estatuto de antimercadoria que foi construído 
pelo conflito social. Este é o desafio mais importante de nosso tempo. Na verdade, sem desconhecer e sem 
relegar, sem tornar desimportantes as modificações que existem nos processos de trabalho e, sobretudo, nos 
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processos de organização do trabalho, que é o que sempre se esconde, o que está em jogo é o que quer dizer 
trabalho do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista da transformação. 

O trabalho, na vertente de Marx, o trabalho assalariado – não o trabalho criador – sempre foi coerção, 
constrangimento: na verdade, o estranhamento total do trabalhador em relação à sua própria pessoa. 
Entretanto, era isto que a ideologia do capital segregou durante séculos. É um longo processo social no 
sentido de que esta violência, esta coerção, este constrangimento, este trabalho como necessidade fosse 
naturalizado, fosse introjetado e transformado numa segunda natureza. 

É tudo isto que a ideologia elaborou ao longo de séculos de conflito social. Mas, ao fazê-lo, a 
burguesia construiu um campo de significados que é o campo do direito, dentro do qual ingressaram os 
trabalhadores. Porque era preciso que o direito fosse estendido a eles para que a dominação se tornasse, não 
apenas natural, mas legítima; mais do que legítima, se tornasse legal. 

A nenhum de nós, nem a nenhum trabalhador, nos ocorre, ao nos levantarmos de manhã, que aquele 
contrato de trabalho que está presente na carteira de trabalho, ou aquela obrigação que joga as pessoas na 
rua como biscateiros, nenhum de nós se pergunta, antes de tirar o pé da cama, se não está sendo cometida 
contra si alguma violência. Para nós, é absolutamente natural. Quer dizer, é uma longa história de como o 
relógio e como o tempo cumulativo se introduziram no lugar do tempo circular, que é a noção da Idade 
Média. É toda uma longa história para naturalizar aquilo que é uma enorme violência. 

Ao fazer essa operação ideológica de uma longa elaboração social, os trabalhadores entraram nesse 
campo de direitos. Através de sua ação organizada, conseguiram, a duras penas e não completamente, 
evidentemente, impor margens à exploração da força de trabalho, impor limites à jornada de trabalho. Toda 
a luta dos trabalhadores começou na Inglaterra. Conseguiram transformar a sua desocupação, o seu 
desemprego, em algo que, contraditoriamente, tornou-se, na chamada regulação keynesiana, um dos 
sustentáculos da possibilidade de reprodução do capital, e começaram a discutir o estatuto do trabalho. 
Todas essas conquistas foram feitas como movimento anticapitalista, como movimento de luta contra as 
condições de exploração do trabalho. Ao fazerem isso, na verdade, impuseram limites e passaram a 
questionar a própria possibilidade da discriminação e da ditadura do capital, na fábrica e no escritório. 

E isso chegou até o Brasil... Quer dizer, houve iniciativas e há iniciativas de sindicatos bastante 
potentes, na estrutura sindical brasileira, que civilizaram os dominadores. Agora, de novo, a indústria 
automobilística – de que a Bahia conhecerá as benesses – rapidamente está se agarrando numa proposta, 
que surgiu do Sindicato dos Metalúrgicos, de renovar a frota nacional de automóveis para manter a 
demanda de automóveis aquecida. Mas o governo, evidentemente, não aceita, porque um dos objetivos do 
presente governo é, precisamente, dinamitar e destruir a capacidade política demonstrada pela sociedade 
organizada. 

Não à toa, o ano um, o mês um e o dia primeiro do governo Fernando Henrique Cardoso não foi 
primeiro de janeiro, mas foi a greve dos petroleiros; foi a repressão à greve dos petroleiros. Ali estava o 
recado. Como bem disse a velha lenda de Apolo – eu nem sei se é verdade – que, como toda lenda, é muito 
boa e serve para todas as ocasiões: – “o sapateiro não passe além da chinela”. Isto é, trabalhador não tem 
que começar a opinar sobre reforma constitucional. Isso é questão das elites e não de trabalhadores. 
Coincidentemente, a greve dos petroleiros estourou no momento em que o Congresso discutia a reforma 
constitucional de extinção do monopólio estatal do petróleo. O que estava em jogo não era o gás 
engarrafado, mas era uma reforma de Constituição. E os petroleiros, apesar de uma categoria pouco 
numerosa, são uma categoria bastante bem organizada, instalada exatamente numa empresa estatal – com a 
vantagem de ter só um empregador. A sua ação, portanto, era muito eficaz do ponto de vista sindical e do 
ponto de vista político. É para isto que a gente tem que prestar atenção. 
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Seria redundante falar para gente que está todo dia nisso. Os dados são eloqüentes e a estratégia é 
eloqüente. Não por acaso, também, as empresas estatais foram dinamitadas. Não porque fossem deficitárias, 
o que é uma mentira. A Petrobrás nunca foi deficitária; a Eletrobrás nunca foi deficitária; a Vale do Rio 
Doce nunca foi deficitária. Deficitárias eram as empresas que recorriam ao BNDES como UTI, como 
pronto-socorro de empresas falidas. Aí instalaram-se também categorias importantes, que já questionavam a 
própria estatização e a direção uni-direcional do Estado sobre as empresas, utilizando-as de todas as 
maneiras. Todos, que temos mais de 30 anos, sabemos como Delfim Neto usou as empresas estatais para 
viabilizar a dívida externa brasileira. 

Constituiu-se então uma esfera pública importante, ancorada nas categorias de trabalhadores das 
estatais: a Associação de Trabalhadores da Petrobrás, a Associação de Engenheiros da Petrobrás, por 
exemplo, com bastante força na categoria, questionando, denunciando e tentando, na verdade, co-dirigir a 
empresa. Os metalúrgicos do ABC inventaram a Câmara Setorial Automotiva, cujo preço para receber os 
benefícios de redução do imposto era, precisamente, não demitir os trabalhadores. Quer dizer, tratava-se de 
forte presença organizada, delimitando os espaços de autonomia do capital. 

Alguém pode achar que, como este seminário é “Entre a realidade e a utopia”, eu estou na utopia e 
com os pés descolados da realidade. Mas esta iniciativa dos metalúrgicos provou ser eficaz durante dois 
anos, e foi desmontada precisamente por Fernando Henrique Cardoso. Foi desmontada precisamente por 
ele, porque evidentemente Câmara Setorial não é compatível com liberação de preços, não é compatível 
com reestruturação produtiva selvagem. Embora os trabalhadores fossem os primeiros a serem contra o 
atraso tecnológico. Lembrem-se vocês que, quando Itamar Franco sacou do topete o carro popular, os 
sindicatos de trabalhadores foram contra, porque o “carro popular” – o Volkswagen, nosso besourinho de 
antigamente – era um atraso tecnológico. Eles não estavam de acordo! Quem inventou o “carro popular” foi 
o Itamar e não o acordo automotivo. Mas o acordo impunha restrições à famosa autonomia predatória do 
capital e o Fernando Henrique desmontou, precisamente, este mecanismo. 

O debate, portanto, não é nada ingênuo. Como eu escrevi num certo artigo publicado na Revista 

Praga – que não é nenhuma alusão à capital checa, mas a nós mesmos –, “nós somos o sal e a praga do 
mundo; nós vamos combater essa planta até a sua extinção”. Este seminário é também para isto. 

Obrigado. 



52 

 

Bibliografia 

ANTUNES, Ricardo. O sentido do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999. 

BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista. Trad. Rio de Janeiro: Zahar, 1974. 

CASTEL, Robert. A metamorfose da questão social. Trad. Coleção Zero à Esquerda. Petrópolis: 
Vozes, 1998. 

CORIAT, Benjamin. El Taller y el Cronómetro. Trad. México: Siglo XXI, 1998. 

DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. Trad. Coleção Os Pensadores, São Paulo: Abril, 
1978. 

FRIEDMANN, George e NAVILLE, Pierre. Tratado de sociologia do trabalho. Trad. São Paulo: 
Cultrix, 1973. 

GORZ, André. Adeus ao proletariado. Trad. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982. 

HABERMAS, Jürgen. Teoria de la acción comunicativa. Trad. Madrid: Catedra, 1995. 

KURZ, Robert. O colapso da modernidade. Trad. São Paulo: Paz e Terra, 1989. 

MARX, Karl. El Capital. Trad. Wenceslao Roces, México: Fondo de Cultura Económico, 1986. 

MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Trabalho alienado, in: FERNANDES, Florestan (org.). Marx-

Engels, História. Coleção Grandes Cientistas Sociais, São Paulo: Editora Ática. 

OFFE, Claus. Trabalho, a categoria sociológica central? In: Capitalismo desorganizado. Trad. 2ª ed. 
São Paulo: Brasiliense, 1994. 

OLIVEIRA, Francisco de. Os direitos do antivalor. Coleção Zero à Esquerda, Petrópolis: Vozes, 
1999. 

—. Entre a terra e o céu: mensurando a utopia?, in: Democracia viva. Revista do IBASE, Rio de 
Janeiro: IBASE/Moderna, n. 3, jul. 1998. 

OLIVEIRA, Francisco e PAOLI, Maria Célia (orgs.). Os sentidos da democracia. Coleção Zero à 
Esquerda. Petrópolis: Vozes, 1999. 

SANTOS, Laymert Garcia dos. Tecnologia, perda do humano e crise do sujeito e do direito, in: 
OLIVEIRA, Francisco de & PAOLI, Maria Célia (orgs.), op. cit. 

THOMPSON, Edward S. Formação da classe operária inglesa. Vol. I – A árvore da vida. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

WEBER, Max. Economia e sociedade. Vol. l. trad. Brasília: Editora da UnB, 1999. 

WOODIWISS, Anthony. Globalização, direitos humanos e direitos do trabalho na Ásia do Pacífico: o 
início de uma viagem interior? in: OLIVEIRA, Francisco de & PAOLI, Maria Célia (orgs.) 
op. cit. 



53 

 

Questões debatidas 

 

 

Francisco de Oliveira 

 

Setor informal 

Esta questão do trabalho informal é muito importante, está no centro deste seminário. É ela que 
estrutura o seminário. A gente precisa tratar disso com muito rigor. Não é o rigor acadêmico pedante, mas 
rigor do ponto de vista de entender quais são os processos que estão aí, para que a gente possa encontrar o 
lugar da utopia, que é um não-lugar, mas que é preciso transformá-la num lugar. 

A questão do que a literatura chamou, desde os anos de 1960, na América Latina, de Setor Informal, 
precisa ser encarada com rigor. Nós não podemos, aqui, porque somos lutadores a favor da economia 
popular, nos enganarmos. A maior parte do chamado setor informal não tem nada de solidariedade. A maior 
parte do chamado setor informal é de uma violência que se encontra pouco até nas fábricas. Talvez só se 
encontre nas siderúrgicas do século XIX, o que ainda tem no Brasil, onde o sujeito agüentava temperaturas 
de 2000 graus na cara. 

A maior parte do setor informal é, na verdade, uma desesperada tentativa de sobrevivência. Ele não é 
outra coisa senão o rabo do sistema brasileiro, profundamente desigual. O rabo de um sistema que tem uma 
das maiores concentrações de renda da economia capitalista. Os últimos dados, de entidades insuspeitas 
como o Banco Mundial, mostram que a desigualdade de renda no Brasil está na escala de 70 para 1; quer 
dizer, do rendimento mais alto em relação ao mais baixo, há uma diferença desse porte. E isso porque, como 
todos sabemos, as estatísticas trabalham apenas com extratos e o extrato de cima é, geralmente, fechado. 
Não se consegue apanhar a imensidão de desigualdade nesse país. A maior parte do setor informal é, na 
verdade, uma reprodução dos artigos do “alto consumo” para a linha de pobreza. É disso que se trata. Se 
quisermos tomar qualquer produto industrial, por exemplo, o jeans: tem o jeans da M. Officer, para quem 
ganha acima de três mil reais, e tem o jeans fabricado para percorrer todas as periferias de todas as grandes 
cidades brasileiras. Quer dizer, é uma reprodução determinada pela enorme desigualdade. 

Mas aqui vem a outra questão: não há possibilidade mais, a não ser por iniciativa de trabalhadores, de 
fundar uma outra economia. Quer dizer, o setor mais pobre reproduz, de forma precária, o que se passa em 
cima porque, isto sim, é uma necessidade do sistema. Qual é o carro da fatia mais pobre da população? Não 
é o carro que saiu da concessionária. É a Brasília de 20 anos, que percorre as periferias das grandes cidades 
brasileiras. 

Então, o setor informal, na maior parte dos casos, é uma tragédia. É uma tragédia onde as pessoas se 
matam, que engendra os níveis de violência mais primários que nós conhecemos, onde freqüentemente um 
sujeito mata o outro por uma dúzia de laranjas que foi roubada. Não é motivo para elogio. É motivo para 
olhar-se para ele de frente e fazer uma análise rigorosa do ponto de vista político. É um setor que não cria 
nenhuma identidade, a não ser pelo trabalho de autodeterminação do sujeito, como mostra o caso citado da 
França, que já tem até sindicato de desempregados. Coisa que o sindicalismo nunca pensou, exatamente 
porque ele é estruturado em torno do eixo do trabalho. 

Os lugares do que se chama autonomia dos setores populares certamente não são esses. Certamente, 
não é o pobre desempregado que vai vender muamba na Santa Efigênia, em São Paulo – aqui em Salvador, 
não sei qual é a localização –, ou que vai vender radinhos de pilha contrabandeados, que antes eram do 
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Paraguai mas agora são contrabandeados de Manaus mesmo. Essa coisa não é criação de autonomia dos 
trabalhadores. Esta coisa é uma conseqüência da profunda desigualdade brasileira. 

Hoje, quem duvida que esse imenso contingente de trabalhadores lançados à rua não tem influência 
no salário que se dá nos setores mais formais? Têm total influência! Então, o tema é outra vez riquíssimo, e 
é sobre ele que a gente tem que se debruçar. 

Todos nós sabemos que o setor informal está intensamente permeado de tráfico. Não é a toa que as 
pessoas, nos lugares mais pobres do Brasil, fecham as lojas e até as escolas no dia em que um grande 
bandido da cocaína morre: porque a sociedade está intensamente permeada, nos setores populares, pelo 
tráfico de drogas, pelo contrabando, pelas atividades chamadas ilegais. 

Então, é preciso olhar para isso com firmeza, com seriedade, para poder decifrar esse enigma e tentar 
chegar à estruturação, realmente, de uma economia popular alternativa. Porque esta não é alternativa 
nenhuma, ela vende para baixo, leva até a última ponta da distribuição de renda, os clones dos produtos 
nobres que a classe média e rica consome, é isso que existe, de fato. 

 

Exclusão 

A burguesia renunciou à sua capacidade integradora. É preciso retomar A Revolução Burguesa no 

Brasil, de Florestan Fernandes, porque ali está a decifração do enigma: por que é que esta burguesia não é 
utópica? Porque ela não é revolucionária? Porque ela é um clone dos países centrais. Ela destampou a caixa 
de pandora. Porque fez a industrialização, criou o seu antagonista mas, ao invés de integrá-lo no campo dos 
direitos, usou sempre o exército. Esta história cordial é mal contada e mal escrita, porque a plutocracia do 
exército logo ligou-se aos cafeicultores. Da República para cá, vocês não contarão 3 anos sem que tenha 
havido golpe, tentativa de golpe, revoluções abortadas. E de 1930 para cá nós temos 70 anos de história, dos 
quais 35 sob ditadura aberta e descarada. Neste período, em cada 3 anos em média, houve um golpe ou 
tentativa de golpe no Brasil. É assim que essa burguesia excluiu. Na verdade, não é uma exclusão pelo 
mercado, que é geralmente onde a gente aponta; é uma exclusão do campo de direitos. Essa exclusão é a 
mais grave de todas, porque é a partir daí que você interroga e contesta o outro. 

Portanto, temos não só que tentar construir uma alternativa popular, mas uma alternativa popular que 
integre um campo mais amplo do que simplesmente o da economia, senão teremos fracassado e vamos criar 
apenas microempresários que, com o andar da carruagem, podem-se converter de novo, eles mesmos, em 
exploradores dos trabalhadores. 

É preciso prestar atenção! O que está em discussão hoje é uma coisa da maior transcendência. Não se 
trata de mercado, trata-se de outra coisa. Este Governo, como o da Argentina, excluiu – não do mercado 
porque, no fim das contas, do mercado quase ninguém pode ser excluído: você tem que comprar alguma 
coisa para comer – mas excluiu do campo de direitos. Aqui no Brasil, essa operação é seguida à risca, 
detalhadamente. Primeiro, a Constituição unificou militares e civis. Depois, eles fizeram uma Reforma: 
militar tem uma lei, civil tem outra. Dentro do campo dos servidores civis, tem uma discriminação: as 
carreiras de Estado e os que não são carreiras de Estado. Os que são carreiras de Estado têm uma grade 
salarial, têm reajustes; os que são carreiras de mercado, segundo Bresser Pereira definiu, esses, estão há 5 
anos sem receber nenhum reajuste. No campo da Previdência Social, todas as discriminações já aparecem. 
Então, esse programa está sendo seguido à risca! 
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Da economia dos setores populares à economia do trabalho* 
 
 

José Luis Coraggio 

* Tradução: Francisco Lara. 

 

Uma apreciação da situação social 

O tema da Economia dos Setores Populares deve ser iniciado pelo que foi, aqui, tão bem apresentado 
pela manhã: por uma apreciação da situação social, das conseqüências sociais do processo de reestruturação 
do capital nesta sua nova fase, de velha busca da globalização. Falou-se de exclusão e falou-se, talvez 
pouco, de pobreza. Porque não há somente a exclusão do mercado de trabalho. Além disso, há os que hoje 
estão conseguindo algum emprego, mas a troco de pagamentos extremamente baixos. A receita real da 
maioria dos trabalhadores da América Latina está baixando, como também, eu diria, em todo o mundo. 

Na convergência desta situação de necessidade social com o desmantelamento dos sistemas de 
previdência social – estabelecidos, em parte pelas lutas e, em parte, pela própria lógica dos sistemas 
nacionais de capitalismo industrializante – a crise da reprodução continuada se torna mais aguda, e a 
sobrevivência para as maiorias populares se torna cada dia mais difícil. A fim de se manter a 
governabilidade numa sociedade que tende a perder a integração, a resposta são as Novas Políticas Sociais, 
assistencialistas, clientelistas, insuficientes até mesmo para atingir o objetivo que se propôs o Banco 
Mundial em 1990: aliviar a pobreza. 

Diante disso, as famílias dos trabalhadores empobrecidos, se é que já não foram excluídos do trabalho 
e de suas organizações sindicais, à medida que percebem que desta vez a exclusão pode ser permanente, 
pois constatam que vai ficando cada vez mais difícil conseguir um trabalho assalariado suficiente (se é que 
ainda se pode conseguir algum), tentam novas iniciativas e reagem para conseguir sobreviver. Assim, por 
exemplo, mulheres e adolescentes abandonam suas tarefas habituais e saem a procura de trabalho, 
aumentando a taxa de atividade – isto é, a proporção de pessoas que estão procurando trabalho de forma 
ativa. 

Se a taxa de desemprego é tão alta hoje, não é só por causa da insuficiência de criação de novos 
empregos. É também porque o número de pessoas que concorrem no mercado de trabalho é maior, já que os 
chefes de família têm mais dificuldade para encontrar trabalho do que as mulheres. Como também pelos 
tipos de empregos disponíveis e pelas políticas de contratação das empresas, que visam minimizar seus 
custos salariais. Os jovens e, em muitos casos, as crianças saem das escolas para conseguirem algum 
emprego. A presença de crianças e adolescentes em escolas noturnas está ficando cada vez mais freqüente, 
já que, de fato, a escola formal está vedada para eles. 

Não só a situação atual é má, como, pior ainda, as expectativas de mudança são muito poucas. Sendo 
assim, as pessoas passam a procurar “algum emprego”, um emprego qualquer, para fazer qualquer coisa, 
mesmo que não tenha nada que ver com suas capacidades e sua trajetória como trabalhador. Empregos 
precários ou abertamente informais – pela jornada excessiva, pelo baixo salário, pela ausência de serviços 
vinculados à previdência social – acabam sendo aceitos. A perda de poder relativo da classe e de suas 
organizações faz com que os trabalhadores tenham pouca capacidade de discutir até mesmo as condições do 
processo de trabalho. Procura-se, então, algum trabalho qualquer, ou alguma “renda”, mesmo que não seja 
através do salário. É isto que causa o que Gabriel Kraychete mencionou antes: o incremento dos 
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trabalhadores por conta própria, do setor informal, que de acordo com a definição oficial, diante da lei, 
estão quase sempre em situação de ilegalidade. 

Por outro lado, um volume considerável de atividades econômicas dos setores populares está sendo 
empurrado para a ilegalidade, uma vez que, com rendas tão escassas, não há como enfrentar os custos. Isso 
inclui tanto as atividades produtivas para o mercado, como aquelas que assumem outras formas para gerar 
recursos e acesso aos direitos humanos elementares: tais como a autoconstrução em terrenos ocupados 
ilegalmente, transgredindo as determinações do zoneamento urbano, não raramente em condições bastante 
desfavoráveis à própria saúde. 

As pessoas também podem se utilizar de outros tipos de meios, ilegais: como ocupar um terreno 
público, até mesmo particular, para resolver o problema da moradia; buscar ter acesso a serviços públicos 
por caminhos ilegais – o que hoje, na Argentina, é extremamente difícil, já que as companhias de 
eletricidade, de água, de gás, de transportes etc. foram privatizadas e contam com sua própria polícia 
particular, muito eficaz em impedir que as pessoas façam derivações ilegais da rede de água, da rede 
elétrica, ou que viajem de trem sem a passagem. 

Além disso, há também, é claro, outras formas, como o roubo ou o furto por extrema necessidade, que 
são a outra maneira de se recuperar uma parte do dinheiro ou dos recursos confiscados por um sistema 
injusto, mas aparentemente legal. Ainda que a pobreza não gere mecanicamente a delinqüência, pois as 
respostas individuais são muito diferenciadas, é óbvio que, do ponto de vista estatístico, ambas estão sim 
relacionadas: como também a tentativa de escapar através das drogas, a participação nos lucros e nas 
relações mafiosas do tráfico, a prostituição... 

Ocasionalmente se pode também vender o voto ou, simplesmente, a presença física em atos políticos, 
por dinheiro ou por um pacote de comida. Este, aliás, é apenas um aspecto da mercantilização da política. 
Há muitos candidatos que vendem sua imagem usando métodos de marketing, tratando os cidadãos como 
clientes. Estes cidadãos, depois da “compra” efetuada, não têm como reclamar da qualidade do produto 
realmente obtido. Será que devemos considerar isto como uma “atividade econômica legal” pelo simples 
fato de não ser perseguida pelos policiais e pelos juízes? 

Uma outra “estratégia” de sobrevivência é o reverso da medalha das Novas Políticas Sociais. Hoje se 
tornou uma tarefa o acesso aos pacotes assistencialistas oferecidos pelos programas estatais que, com 
freqüência, se traduzem diretamente em alimentos. Uma pesquisa realizada pelo Instituto del ConUrbano, 
da universidade a que eu pertenço, na periferia da região metropolitana de Buenos Aires, mostrou a 
existência de famílias cuja única fonte de sobrevivência são os programas sociais. Elas se “especializam” 
em juntar diversos programas sociais para poderem conseguir alguma coisa parecida com uma cesta básica 
de sobrevivência. 

Hoje, a exclusão do trabalho aparece como o fenômeno que caracteriza a questão social gerada pela 
reestruturação capitalista. Mas, ainda que existisse trabalho, não há como negar uma história evidente de 
acumulação dos mais diversos tipos de exclusão de amplos setores da população, tanto rurais como, e cada 
vez mais, urbanos. Para mencionar apenas a exclusão com respeito a três das condições essenciais para a 
vida em sociedade: a exclusão do acesso a um habitat, e aos serviços de saúde e de educação adequados. 
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1. Mundo da economia popular 

Unidade de análise econômica 

A fim de que se possa analisar e reconstruir conceitualmente este mundo da economia popular – essa 
economia que emerge das rupturas contínuas impostas repetidamente ao cotidiano popular pela 
reconstrução global do capital, e dos comportamentos reativos da população trabalhadora em luta por 
reproduzir a sua vida – é muito importante advertir que a unidade de análise econômica que se deve tomar 
não deve ser nem a do indivíduo que trabalha por conta própria, nem, tampouco, a da microempresa. Se a 
perspectiva dessa economia é a da reprodução da vida, a unidade de análise mais conveniente vem a ser 
aquela que os antropólogos denominam unidade doméstica. Em nossas sociedades, a modalidade de 
unidade doméstica mais generalizada – mesmo que não a única – é a família, nuclear ou extensa, e com 
base em relações de consangüinidade e afinidade. As transformações que se vêm experimentando, fazem 
inclusive com que essa forma de organização da reprodução também se modifique. Por exemplo: se a 
proporção de famílias nucleares completas é cada vez menor, por outro lado, é cada vez maior o número de 
famílias com mãe solteira. Pelo menos, é o que vem acontecendo na região metropolitana de Buenos Aires. 

A unidade doméstica, como microunidade de organização dos sistemas de reprodução, é a célula da 
economia popular, da mesma forma que as empresas, como microunidades de reprodução do capital, são as 
células da economia capitalista. Neste sentido, a unidade doméstica, como já foi dito, pode ser formada 
tanto por pessoas com vínculo de consangüinidade, como pode ser unipessoal, ou multifamiliar, ou até ser 
formada por amigos, por comunidades étnicas (como os grupos de Otavaleños, no Equador), de vizinhos, 
por grupos que se unem livremente para cooperar, ou agregações solidárias de outro tipo qualquer, que 
compartilhem recursos e articulem estratégias, explícitas ou implícitas, para reproduzir sua vida coletiva. 
Em todos os casos, seus membros juntam seus recursos, no todo ou em parte, a fim de satisfazer coletiva e 
solidariamente as necessidades de todo o conjunto – o que torna essas unidades um lar, ou “domicílio”, no 
mesmo sentido que as pesquisas oficiais dão a esse termo. As regras de distribuição interna podem ser as 
mais variadas e muito diversificados os graus de consciência a respeito daquilo que os analistas qualificam 
como a sua “estratégia”. 

 

O fundo de trabalho 

O que é fundamental para as unidades domésticas que compõem a economia dos setores populares, 
aquilo que é o principal, ainda que elas possam contar com outros tipos de recurso, é o que chamamos de 
seu fundo de trabalho. Quer dizer, o conjunto das capacidades dos membros de cada unidade doméstica, 
pelo que estes são capazes seja de obter os produtos que satisfaçam as suas necessidades seja de trabalhar 
para consegui-los, quer diretamente, quer através do intercâmbio com outros trabalhos ou produtos. Tendo 
em vista alcançar a reprodução vital de todos que compõem cada unidade doméstica, esse fundo de trabalho 
pode se tornar efetivo de diversas maneiras. Uma delas é através do próprio trabalho assalariado: quer 
dizer, da venda da força de trabalho em troca de um salário – individual ou coletivo (como acontece nas 
economias rurais, na época das colheitas) –, pondo-se a serviço de alguma empresa, capitalista ou não 
capitalista (uma empresa “social”), ou de alguma organização estatal, ONG, organização corporativa etc. 
Como se pode também trabalhar para outras unidades domésticas, fazendo o serviço doméstico. 

Uma outra alternativa é realizá-lo através de um trabalho que produza bens ou serviços sob a forma 

de mercadorias que são vendidas por um preço determinado. Aqui já não se trata mais da venda da força de 
trabalho, mas da venda de produtos ou serviços para um ou mais clientes. Neste caso, a unidade doméstica 
pode tomar a forma ad hoc de um microempreendimento, que tanto pode ser individual como coletivo. É 
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muito importante ter presente que, mesmo que este microempreendimento apareça separado do domicílio, 
inclusive operando em outro local (com freqüência ele se encontra no mesmo local de moradia da unidade 
doméstica, já que esta é uma característica marcante do habitat popular), na realidade, ele não é nenhuma 
“empresa capitalista pequenininha ou ineficiente”. Ao contrário, ele é uma extensão da unidade doméstica, 
e o seu objetivo não é aquele de acumular per se, mas de manter e melhorar a qualidade de vida dos 
membros dessa unidade ao longo de sua trajetória vital. 

O não reconhecimento de tais fatos tem sido um dos principais motivos pelos quais os planos de 
apoio aos microempreendimentos têm fracassado tanto. Porque eles tratam os empreendimentos populares 
como se fossem empresas subdesenvolvidas e querem transformá-las em empresas de verdade: querem 
capacitá-las para que venham a se tornar pequenas empresas capitalistas. Por exemplo, dão cursos de 
contabilidade para o pessoal desses empreendimentos; ensinam-lhes a separar, ou querem lhes ensinar a 
separar a economia da empresa, da economia do lar. Não podem aceitar que saia do mesmo bolso seja o 
dinheiro que é para comprar os produtos que vão ser revendidos, seja o dinheiro do qual se vai precisar para 
resolver as necessidades, ou as catástrofes de uma família. 

Quando os empreendimentos dos trabalhadores alcançam, através da cooperação, um aumento na 
escala de produção e um grau superior de organização superior, eles já podem começar a separar 
formalmente a economia de produção da economia de reprodução de seus membros – o que acontece 
quando, a fim de possibilitar a sobrevivência de uma cooperativa, são distribuídos aos associados 
rendimentos insuficientes à sua reprodução. Mas, em situações críticas, a unidade profunda entre produção 
e reprodução volta a se manifestar abertamente. Esta unidade é que dá sentido à economia humana. E é a ela 
que o mercado capitalista pretende e requer separar no nível microeconômico, desenvolvendo a divisão do 
trabalho a ponto de gerar crises macroeconômicas – quando, então, essa unidade entre produção e 
reprodução se fratura ao se desajustarem os fluxos agregados e setoriais de oferta e demanda, gerados pela 
livre ação dos agentes. 

Certa vez, um responsável por programas de microempreendimentos me disse que um de seus 
principais problemas era que não podia haver nenhuma empresa que pudesse resistir quando, por exemplo, 
diante da morte de algum familiar, o dinheiro que devia ser reservado para o funcionamento diário do 
empreendimento, era utilizado para pagar o enterro. Por isso eles lhes ensinam contabilidade, e tratam de 
fazer com que mudem tais comportamentos, considerados ineficientes e irracionais. Para aquele técnico, a 
racionalidade da reprodução da vida não deveria subordinar a racionalidade do negócio, dos lucros. 

Na realidade, nessa luta por tentar separar a empresa da unidade doméstica, a produção da 
reprodução, o empresário ou empresária de sua família ou comunidade, muitos recursos e capacidades são 
destruídos e se aumentam os riscos, como bem demostra a baixa taxa de sobrevivência das microempresas 
que são processadas desta forma. 

Voltemos aos usos do fundo de trabalho. Tanto o trabalho assalariado como o trabalho do produtor 
independente de mercadorias, ambos se constituem como formas mercantis e pecuniárias já que, tanto um 
como o outro, passam pelo mercado – pelo mercado de trabalho ou pelo mercado de bens e serviços. 
Permitem, assim, que, ao final, se obtenha dinheiro: dinheiro/salário ou dinheiro/preço dos bens e serviços. 
Esse dinheiro/receita dos membros da unidade doméstica é utilizado para comprar os meios de vida ou os 
meios de produção que são requeridos na produção/reprodução da unidade doméstica. 

Uma outra forma de utilizar este fundo é no trabalho para o autoconsumo, direcionado para a 
produção de bens e serviços que são consumidos pela mesma unidade. São bens e serviços que não vão para 
o mercado mas que são produzidos como valores de uso para os produtores e não passam pela forma 
dinheiro. Este é o caso do trabalho de limpeza, do trabalho da cozinha, do trabalho em que se toma conta 
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das crianças, do trabalho na horta, do conserto e confecção de roupas, do trabalho de construção de móveis, 
de construção da própria casa etc. Todos estes trabalhos não passam pelo mercado nem tomam a forma de 
dinheiro, mas contribuem diretamente para a reprodução da unidade doméstica (o que, na linguagem 
habitual, seria chamado de “trabalho doméstico”). Por isso, o chamamos de trabalho de reprodução 

propriamente dito. 

Esta categoria inclui também suas formas mais ampliadas: o trabalho solidário para produzir bens ou 

serviços de consumo coletivo. Como, por exemplo, quando grupos mais abrangentes, formados por distintas 
unidades domésticas de um bairro ou de uma região, entram em acordo para resolver alguma de suas 
necessidades comuns: fazer uma obra de infra-estrutura, trazer água para a comunidade, resolver problemas 
de segurança ou construir instalações para prática de esporte etc. 

Finalmente, temos o trabalho de se dedicar ao investimento nas próprias capacidades dos 
trabalhadores, membros da comunidade doméstica, potencializando suas habilidades e aptidões para 
diagnosticar problemas e compreender situações, organizar e se organizar, produzir e consumir mais 
racionalmente etc. Isto é, um trabalho que devemos considerar como um investimento: um trabalho de 
estudo, de capacitação, um trabalho de formação para o desenvolvimento das capacidades individuais ou 

coletivas. 

 

Meio de produção ou de reprodução 

Além do fundo de trabalho, as unidades domésticas contam também com meios de produção ou de 
reprodução: podem possuir algum maquinário, podem ter instrumentos de trabalho. Como podem dispor 
também de equipamentos e outros meios de vida duradouros utilizados, às vezes, também para a produção 
(como uma geladeira ou uma máquina de costura). O seu próprio lugar de moradia – os urbanistas deveriam 
compreender isso muito bem – não é apenas um lugar de reprodução mas é, também, de produção. 
(Evidencia-se assim, aqui, territorialmente, a tendência dos setores populares para a manutenção da unidade 
entre estas duas funções.) Podem até ter um pequeno terreno para a produção de hortaliças, aves ou porcos, 
até mesmo nas áreas urbanas. Todos estes são recursos possuídos pelas unidades domésticas e sua 
valorização, ou valor de uso, depende muito do contexto, do habitat do qual fazem parte. Um local de 
moradia situada numa área de fácil acesso, bem iluminada e segura, é um ativo muito importante que pode 
se valorizar diretamente (através de sua venda) ou indiretamente (permite que se instale um comércio 
rentável) ou até mesmo ter um outro valor do uso (qualidade de vida que permite o habitat). 

 

Produtos do trabalho 

A lista de bens e serviços que são capazes de gerar as múltiplas formas de trabalho é muito extensa: 
inclui desde bens e serviços elementares, até outros altamente sofisticados, como os bens artísticos; desde 
produtos de pequeno valor, até outros de grande peso econômico, como a moradia. É evidente que, nas 
últimas duas décadas, o capital vem competindo para ganhar os mercados, mesmo que de baixa renda mas 
de alcance massivo. Nesse sentido, ele não apenas vem expulsando mão-de-obra, através da automatização 
e da robotização, como vem também destruindo a concorrência popular nos campos que ela ocupava 
tradicionalmente: o comércio varejista, os pequenos restaurantes, as oficinas de consertos etc. A redução da 
receita real da maioria da classe trabalhadora concorre para modificar a estrutura de uso do fundo de 
trabalho: a simples impossibilidade de comprar por falta de receitas parece fazer emergir outros tipos de 
intercâmbio (como a troca) e fomentar outras formas de produção (trabalho para o autoconsumo individual 
ou coletivo) e circulação (redes de abastecimento para diminuir o custo de vida). Mas, agora, o que se trata 
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é de superar os comportamentos reativos e potencializar ativamente a capacidade dos trabalhadores, para 
que eles possam se contrapor de maneira mais eficaz e como classe a essas tendências destruidoras da vida. 

 

Transferências monetárias e não monetárias 

Na economia dos setores populares também são realizadas transferências monetárias e transferências 
não monetárias – isto é, em espécie – com outras unidades domésticas; como é o caso das ajudas que são 
prestadas no interior de uma mesma grande família, entre suas diversas unidades domésticas. Por exemplo, 
a ajuda que um irmão dá à casa de sua irmã, por ser ela quem cuida dos pais; ou a que é proporcionada pelo 
pai das crianças à mulher da qual se separou. Mas, além das redes de transferência entre unidades 
domésticas, há também transferências para com as organizações da sociedade civil (sociedades 
filantrópicas, ONGs etc.) e para com aquelas do setor público, sob a forma de programas sociais, que 
podem consistir em subsídios em dinheiro, em serviços gratuitos ou a preços subsidiados (educação, saúde), 
em cestas de comida, materiais para construção ou outros tipos de bens e serviços, sem contrapartida 
monetária ou de trabalho equivalente. (Há casos de programas de trabalho comunitário subsidiado em que, 
de algum modo, recursos são transferidos para alguns trabalhos que sejam úteis para a comunidade.) 

Mas, além das relações de exploração do trabalho assalariado, as unidades domésticas populares 
transferem recursos monetários também para o resto do sistema econômico, em particular através do 
sistema fiscal. O que, no caso particular da Argentina, é dramático, porque o sistema tributário argentino é 
altamente regressivo. Alguém que ganhe um milhão de dólares por mês vai pagar, se tanto, um ou dois por 
cento de sua renda, porque tem recursos para evadir a lei do fisco. Já alguém que ganhe, e que gaste, apenas 
cem dólares por mês, paga ao fisco pelo menos vinte e um por cento do que ganhou; isto é, o IVA ou 
imposto pelo consumo. Como esses cem pesos vão ser todos gastos com o consumo, e este é o tipo do 
imposto que está muito bem controlado, hoje, todos os pobres pagam impostos por seu consumo mínimo. 
Seria interessante que os economistas fizéssemos o balanço destas transferências para verificar quanto dos 
programas sociais, destinados à economia popular, tem sido pago pelas próprias economias populares, com 
suas transferências, com seus impostos. 

 

Fatores de valorização de capacidades e competências do fundo de trabalho 

A capacidade das unidades domésticas em melhorar suas condições de vida e acumular recursos 
depende de vários fatores: não apenas da composição e da qualidade de suas capacidades de trabalho 
objetivas mas, também, da avaliação que a sociedade faça destas capacidades. Um dos fenômenos, já 
mencionado aqui, é que uma parte muito importante das capacidades acumuladas no fundo de trabalho das 
unidades domésticas foi desvalorizada pela revolução tecnológica. Por este motivo, não se acha comprador 
que pague um preço suficiente no mercado, ou mesmo, pode não se achar comprador algum. O que faz com 
que se venda mal aquelas capacidades pois, do contrário, não se encontra emprego em absoluto. São muitos 
os que deixam de procurar emprego, mas não porque não precisem. É que acabam no “desalento”, como se 
diz na nova gíria dos analistas das pesquisas por domicílio. 

Outro fator que conta são as condições subjetivas para a realização dessas capacidades e recursos, 
atuais e potenciais. Isto inclui um fator importante, que é a autopercepção que as pessoas e as unidades 
domésticas têm de suas próprias capacidades, e a compreensão da situação, de si própria e do contexto, que 
elas têm ou compartilham. E de quais são as causas e as possíveis evoluções destas situações. É evidente 
que, num processo reativo, centrado continuamente no presente, sem uma perspectiva de futuro, podem ser 
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pensadas ações muito diferentes das que surgiriam se existisse uma perspectiva de evolução futura de outro 
tipo. 

O conhecimento das normas jurídicas é também um recurso importante, assim como o das normas 
morais vigentes, que estabelecem que ações são legais e/ou corretas, que direitos e obrigações têm os 
cidadãos e quais os mecanismos para sua efetivação. Talvez, no Brasil, como a história da luta por direitos, 
na Constituinte, é ainda recente, este fato não esteja tão acentuado; mas, no caso da Argentina, a cultura dos 
direitos está bastante perdida. Muitas pessoas acham que não têm direitos ou que não podem torná-los 
efetivos. Quer dizer, não se consideram cidadãos; que têm direitos que o Estado, segundo a Constituição, 
deveria garantir. 

Além disso, a disposição para tomar a iniciativa agindo para modificar sua própria situação, para 
modificar o seu contexto e, em particular, a disposição para participar de ações comunitárias, tais como a 
reordenação do próprio habitat, por exemplo, ou a mobilização para reivindicar direitos, são, todos esses, 
fatores que importam no que diz respeito às possibilidades que as unidades domésticas têm de resolver, de 
uma forma ou de outra, as suas condições de sobrevivência. 

O acesso à informação pertinente é outro fator de importância crescente para se identificar as ações 
possíveis e para se obter o conhecimento dos mercados, das tecnologias disponíveis e das regras formais e 
informais dos sistemas comunitários e públicos que permitem acesso aos meios de produção e de vida. Uma 
das coisas que encontramos na pesquisa que mencionei é que, assim como havia pessoas que tinham pleno 
conhecimento de todos os programas sociais, havia outras que os ignoravam totalmente. Esse conhecimento 
faz diferença para a economia da unidade doméstica. 

Outro elemento é a capacidade de se obter e interpretar informações pertinentes para identificar 
possibilidades e converter as idéias em projetos viáveis, ou mesmo contar com uma rede de conhecidos e 
contatos e com redes de informação que permitam conseguir emprego, clientes, subsídios ou o que mais for 
necessário. Sofisticando os termos: ter um capital de conhecimento e um capital social. 

Como vimos, há elementos materiais e elementos subjetivos, condicionando as possibilidades com 
que conta uma unidade doméstica para resolver suas necessidades nesta crise de reprodução. É claro que a 
participação nas lutas mais tradicionais, isto é, na luta sindical pelo salário, pelas condições de trabalho e 
pelos pacotes sociais que acompanham o salário, e nos movimentos reivindicativos de base territorial, étnica 
etc., devem ser considerados como parte das estratégias de sobrevivência das unidades domésticas. Isso 
requer que uma parte das capacidades e competências do fundo de trabalho daquelas unidades seja utilizada 
também para isso. 

No caso dos setores de rendas mais baixas, uma característica que através das pesquisas nós 
observamos é que, pela combinação dos baixos salários com a incerteza e a extrema necessidade, eles são 
levados a procurar, ou obrigados a aceitar qualquer possibilidade de aumento marginal de suas receitas, 
através de jornadas de trabalho muito longas ou de trabalhos dobrados. Por isso, as estatísticas mostram 
que, ao mesmo tempo que há muito desemprego e subemprego, há também um setor com excesso de 
trabalho. Um outro ponto que estes estudos mostram é que o ciclo “recebimento de remuneração – gasto em 
bens de consumo” é muito curto; pode ser de horas apenas. Em parte por isso, as opções que se tem são 
muito limitadas, induzindo à compra de produtos de baixa qualidade, ou com financiamentos a juros 
usurários, provocando uma deterioração adicional das condições de vida. 
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Reprodução simples e reprodução ampliada da vida 

Além das diversas formas de uso do fundo de trabalho que são assumidas para a obtenção de 
recursos, tais como a forma do assalariamento, da produção de mercadorias, da reprodução propriamente 
dita, de formação e, poderíamos acrescentar, a de gestão ou reivindicação coletiva; além de todas essas, as 
unidades domésticas usam também parte de suas capacidades e energias para realizar atividades que de per 
si são necessárias à vida, ainda que não produzam valores de uso nem mercadorias destacáveis. Aqui se 
incluem atividades como a prática de algum esporte, a participação em festas etc.; o que deve ser levado em 
conta no registro da economia popular, cujo sentido é a reprodução da vida com qualidade crescente. A 
qualidade de vida e mesmo a economia não passam apenas pelo acesso às mercadorias. Por exemplo, se 
uma empresa privada que comercializa sessões de cinema tem sua atividade registrada como econômica, 
por que não se dá o mesmo com respeito às atividades não pecuniárias que resolvem o problema da diversão 
e da sociabilidade? 

Essas unidades econômicas a que nos referimos são de trabalhadores, quer dizer, de pessoas que 
dependem da realização contínua de sua força de trabalho, de seu fundo de trabalho, para a sua reprodução 
quer a um nível simples, quer aquela ampliada. Para este conceito, não muda em nada o fato de que os 
resultados do trabalho se prolonguem no tempo; como acontece com as pensões e aposentadorias 
organizadas na sociedade moderna através da reserva de parte dos rendimentos a fim de se gerar um fundo 
de manutenção dos trabalhadores que se aposentam. Isso apenas nos levará a registrar, não jornadas 
(fragmentos) mas, sim, vidas completas de trabalho. 

Vamos chamar de reprodução simples ao mantimento da vida dos membros de uma unidade 
doméstica a um nível historicamente variável mas que, em cada época e cultura, é o moralmente aceito 
como o mínimo para a reprodução destas famílias ou unidades domésticas. O conceito de reprodução 
ampliada, por outro lado, denota que há uma melhoria estrutural da qualidade de vida. Em outros termos: 
reprodução ampliada significa que se vá melhorando a qualidade de vida de um mesmo grupo doméstico, 
ou de um conjunto de grupos domésticos, ao longo do período considerado pela análise, com base no 
desenvolvimento das capacidades e oportunidades sociais dessas pessoas. A partir de níveis muito baixos de 
rendimentos, e para o conjunto das classes trabalhadoras, isto costuma implicar em aumento de receitas ou 
num acesso maior a bens quase públicos (educação, saúde etc.), por outras vias. Mas a reprodução ampliada 
não implica, necessariamente, em se ter acesso a maiores ganhos monetários nem, sequer, a uma massa 
maior de bens materiais. A qualidade de vida pode melhorar por alguma mudança, precisamente, na 
qualidade do consumo, nos padrões de relação social, nas condições de habitabilidade, no contexto que 
nutre a vida das unidades domésticas. 

O que vem acontecendo hoje, e que faz com que diversos analistas se perguntem “como essa gente 
sobrevive?”, e cheguem até a elogiar a criatividade desse pessoal empobrecido com respeito ao sobreviver, 
é que se sobrevive degradando a qualidade de vida. Consegue-se uma sobrevivência biológica, mas não 
social. A qualidade de vida pessoal e social se deteriora. Isto pode ser facilmente exemplificado através dos 
indicadores de morbidade que vêm crescendo, ou regrediram para índices de épocas passadas, sem que por 
isso tenha aumentado a mortalidade, ou diminuído a expectativa de vida ao nascer. Vem se conseguindo 
impactos importantes nos indicadores através da vacinação, mas isso não significa que a vida dos 
sobreviventes não seja miserável. O que não se aplica apenas aos setores de pobreza extrema. Por exemplo, 
foi o que aconteceu nesta década, num grau muito elevado, com os setores médios urbanos na Argentina: lá, 
há um empobrecimento muito claro de grande parte da classe média que havia sido gerada pelo sistema 
industrial. 
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2. Economia dos setores populares 

Unidades domésticas de trabalhadores 

Vamos à pergunta que sempre aparece: se estamos falando de setores “populares”, quais são as 
unidades domésticas que nós incluímos? Porque, se fossem todas as unidades domésticas, estaríamos 
falando de toda a sociedade. Podemos fazer a pergunta pelo inverso: que unidades domésticas nós não 
incluímos, nisso que estamos chamando de economia dos setores populares? Não incluímos as unidades 
domésticas que chamamos de “rentistas”, isto é, aquelas que vivem de renda, ou aquelas que, para a sua 
reprodução, não dependem da realização contínua do seu trabalho nem das pensões derivadas do trabalho já 
realizado no passado. São unidades domésticas que vivem de uma parte das receitas provindas de capitais 
financeiros ou propriedades que lhes permitem receber dividendos ou rendas, urbanas ou rurais, ou que são 
sócios, acionistas ou donos de empresas capitalistas e participam de seus lucros. 

Essa caracterização sempre tem áreas cinzentas, como é o caso de quem recebe ou complementa o 
equivalente a uma pensão através do aluguel de uma segunda casa que possua; ou através dos juros de uma 
poupança que se tem no banco; ou ainda, e agora cada vez mais, através dos rendimentos resultantes da 
participação em fundos financeiros, com as economias do próprio trabalho. Além disso, há o caso, que é 
sempre mencionado, do proprietário de uma pequena oficina que contrata operários mas que ele próprio 
trabalha junto. Dificuldades, portanto, que se apresentam na operacionalização de qualquer classificação (é 
só pensar nos microempreendimentos, na pequena e média empresa, no setor formal/informal, na classe 
operária mais tradicional, nos problemas para situar os empregados públicos, os trabalhadores dos serviços 
em geral, os desempregados, os capatazes etc.; ou, então, na discussão que sempre existiu, sobre a categoria 
de classe média). 

Outra dificuldade é a localização de uma unidade doméstica integralmente em uma ou outra categoria 
de classificação, quando seus diversos membros podem ter inserções socioeconômicas diversificadas. Mas 
isso ocorre até com as pessoas que têm dois trabalhos. Tanto no caso da unidade doméstica como no dos 
indivíduos, existe, além disso, o problema de trajetórias de trabalho que incluem mudanças de categoria ao 
longo da vida. Este é um fato relevante quando se procura cruzar uma variável socioocupacional com 
outras, tais como disposições, valores etc. De qualquer forma, é de se esperar que cada unidade doméstica 
combine, à sua maneira, os seus próprios recursos e capacidades, e que o faça de diversas formas, inserindo-
se de maneiras diversas ao longo do seu ciclo vital. E que tenha uma trajetória e uma qualidade de vida que 
vá mudando como resultado de sua inserção num contexto que também muda. 

O conjunto das unidades domésticas de trabalhadores – tal como o estamos definindo – abrange um 
espectro social bem amplo. Não se restringe apenas à economia dos pobres: inclui profissionais, 
professores, comerciantes, artesãos, artistas, que podem ter remunerações muito diferentes, seja quanto à 
forma, a freqüência ou o nível, mas que, em todos os casos, não chegaram a acumular o suficiente para 
viver sem trabalhar e, ao mesmo tempo, manterem-se em trajetória de reprodução ampliada. Além disso, há 
uma enorme diversidade de valores. Um conjunto como esse não pode ser visto como um sujeito que 
corresponderia a uma classe que, nem sequer ao nível teórico, pode ser tratada como homogênea. 

Economia dos setores populares como o conjunto das unidades domésticas dos trabalhadores 

Se passamos, agora, do nível micro, da unidade doméstica, para o conjunto de todo o setor que 
chamamos de economia popular, ou Economia dos Setores Populares como foi denominado pelos 
organizadores deste seminário (eu gosto dessa denominação), estaremos então falando do conjunto das 
unidades domésticas dos trabalhadores e, portanto: do conjunto dos recursos que administram; das 
capacidades que possuem; da estrutura de suas atividades; da estrutura e qualidade de sua oferta de força de 
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trabalho no mercado; de sua estrutura de arrecadação – salários, entradas líquidas, por produção e/ou venda 
de bens e serviços, pequenas transferências monetárias entre unidades domésticas –; da estrutura e das 
condições de intercâmbio com a economia empresarial capitalista; da estrutura e resultado líquido das 
transferências do setor com a economia estatal (os impostos que paga e as transferências e subsídios que 
recebe); da estrutura de distribuição das unidades da economia popular de acordo com as diversas formas e 
camadas de receitas. Também se inclui aqui estabelecer o grau de auto-sustentação desse conjunto enquanto 
um subsistema da economia; em que medida, por si próprio, ele gera os bens e serviços que satisfazem as 
necessidades de seus membros e que permitem abastecer-se dos recursos produtivos para sua própria 
reprodução; e em que medida os diversos subsetores ou segmentos desse subsistema econômico fazem isso, 
em escala simples ou ampliada. 

A análise desta economia inclui também as regras de distribuição dos resultados entre os seus 
membros – ao nível micro e ao macro –, os seus valores, saberes e conhecimentos, seu sentido comum, os 
projetos que servem para orientar as suas atividades. Achamos que é possível haver pertinência em aplicar 
aqui o conceito de anomia: a idéia de que, diante da mudança vertiginosa gerada pela restruturação do 
capital, não há um sistema claro de regras e valores com respeito ao que se deva fazer para sobreviver. Vale 
o exemplo da incerteza, quanto às conseqüências de se conseguir algum nível de escolaridade, ou às 
perspectivas que um trabalhador pode ter hoje com respeito à proteção social quando passar à inatividade, 
comparando-se às certezas que se podia ter, nos anos de 1960 ou 1970. 

A análise deste conjunto inclui, portanto, os seus agrupamentos, suas agregações, suas organizações, 
as suas redes, suas relações e a natureza destas relações. Por exemplo, como foi dito aqui hoje, pode ser que 
aconteça uma feroz concorrência entre unidades domésticas na luta pela sobrevivência; com violência, 
inclusive. Como, pelo contrário, se pode também estimular a cooperação e a solidariedade. Podem 
predominar relações de reciprocidade ou, então, relações assimétricas de troca. Pode, até mesmo, haver um 
aumento da exploração do trabalho alheio sob diversas formas, algumas delas nem tão estranhas às 
tradições da economia popular. Porque dentro das famílias pode haver exploração, não do trabalho pelo 
capital, mas a exploração da mulher pelo homem ou das crianças pelos adultos. Também dentro do conjunto 
da Economia dos Setores Populares podemos encontrar relações de exploração interétnicas, ou urbano-
rurais, ou, então, que os sócios de uma cooperativa de produção explorem o trabalho de um setor 
assalariado, ou de outras empresas subcontratadas etc. etc. 

É preciso analisar se existem sistemas de regulação dentro dos diversos ramos ou segmentos da 
economia popular. Por exemplo, se os próprios trabalhadores controlam a entrada dos que trazem novas 
ofertas em determinado mercado, a fim de controlar a concorrência excessiva, como pode se dar, às vezes, 
no comércio de rua, ou com os que fazem transporte de passageiros em determinados locais. 

Tudo isto pode ser analisado, tudo isso pode ser descrito. Esse setor do trabalho independente é muito 
heterogêneo e, a meu juízo, o que encontramos nele não é idealizável, nem a proposta pode ser a de estendê-
lo, ou a de incluir nele o número cada vez maior de trabalhadores que vão sendo expulsos do mercado de 
trabalho assalariado. Não se pode dizer que, diferente do mundo das empresas, que é um mundo de 
exploração e competição, o mundo da economia popular seja um mundo de valores positivos, o mundo da 
solidariedade. Não, ele não é nem pode ser assim, porque ele faz parte da sociedade capitalista e, portanto, 
em parte, é resultado da subordinação cultural no interior do sistema capitalista. O que se trata, pois, é de 
transformá-lo. 
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Economia do trabalho, economia empresarial capitalista e economia pública 

É importante que, como ponto de partida, visualizemos a totalidade na qual este setor está situado. 
Essa economia popular, inorgânica, anômica, empobrecida, atravessada por contradições internas, 
confronta-se com outros dois sistemas (não meros conjuntos). De um lado, o sistema da economia 

empresarial capitalista que, mesmo tendo fortes contradições em seu interior, é muito mais orgânico e 
conta com uma forte estruturação e institucionalização nas suas frações mais centralizadas. Do outro lado, o 
sistema da economia pública, altamente institucionalizado, ainda que com contradições internas nos níveis 
inter e intrajurisdicional, e que vem passando atualmente por um processo ainda incompleto de reforma, 
comandado a partir do programa neoliberal. 

Se fizermos contrastar as estruturas do sistema empresarial, do sistema público e da economia 
popular, vamos encontrar diferenças enormes: quanto à organização, quanto ao nível de recursos por elas 
controlados, quanto ao poder que atualmente podem exercer sobre o resto da economia. O que vamos 
propor é que, para limitar as conseqüências destruidoras da vida por parte do capital-dinheiro e do capital-
político, é preciso que esse conjunto magmático que conforma a economia dos setores populares se 
transforme e se desenvolva até se conformar num sistema de economia do trabalho que seja capaz de 
confrontar, em termos outros, a economia do capital e a economia pública. 

Não sei se vocês observam que até mesmo a visão de economia popular que estabelecemos como 
ponto de partida não é a que a reduz ao setor informal. Quando se fala de setor informal geralmente se 
exclui o trabalho assalariado, o trabalho formal. Aqui, nós nos referimos ao conjunto da economia dos 
setores populares, cujas unidades domésticas podem se inserir no sistema da divisão de trabalho mediado 
pelo mercado quer pela venda de trabalho assalariado e de bens ou serviços, quer pelo trabalho cooperativo 
para produção de valores de uso, de forma a resolver assim, de maneira direta, as suas necessidades etc. etc. 

Se estendermos a visão que nos foi exposta pela manhã (nas falas de José Luís Fiori e Chico de 
Oliveira), acerca do que vem acontecendo no contexto atual, e se, mantendo as tendências empíricas, as 
prolongarmos no tempo, o que podemos antecipar é uma grande catástrofe societária. Quer dizer, o que se 
vislumbra é cada vez pior. Não se enxerga nenhuma possibilidade de volta ao modelo anterior, nem de uma 
superação natural do atual modelo. 

Tais interpretações catastrofistas nos colocam na situação terrível de só poder contar, como fonte de 
esperança, com que estes processos entrem em crise. Na verdade, deveríamos dizer “que o capital entre em 
crise”. Porque, quanto aos setores populares, já faz muito tempo que estão em crise de reprodução de suas 
vidas. Esperar que o capital, com os seus balanços macroeconômicos, seus indicadores de bolsa e etc. 
entrem em crise, significa, ao mesmo tempo, temer que ele entre em crise. Porque, quando essas crises são 
administradas a partir da cúpula das classes dirigentes, quem paga as conseqüências são os setores 
populares. Ao mesmo tempo, se a crise não chega e se os modelos econômicos, como dizem os economistas 
do establishment, estão funcionando bem, se acredita, então, que a situação social não deve ter mudanças e 
que vai se deteriorar ainda mais. 

Este pensamento catastrofista tem como conseqüência ser paralisante. Torna-se difícil pensar outras 
alternativas societárias a esta totalidade globalizante, que também nos foi descrita aqui, hoje. A primeira 
coisa de que precisamos é recuperar a imaginação, poder imaginar outra realidade, outras possibilidades 
que, entretanto, não existem. Quando no campo popular se propõem alternativas, modificações naquilo que 
é pobre mas aparentemente seguro, sempre se pedem exemplos concretos, já provados, já existentes. Há um 
grande temor de inovar, de correr riscos. Por trás disso, estão décadas de terror, de repressão política e 
econômica acompanhada de impunidade, de perda dos direitos humanos perante o rolo compressor dos 
conservadores, de perda da eficácia de muitas identidades coletivas que não puderam se antecipar nem 
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adequar-se às transformações do sistema capitalista. Mas é difícil se contrapor à força inovadora do capital 
sem que se inove, a partir do campo popular; sem que se refundem valores, projetos e práticas. 

Quero deixar registrada a enorme modéstia de tudo que vou dizer agora. Porque são somente 
hipóteses que, ao que me parece, servem para se pensar outras alternativas. Não estou pretendendo que isto 
seja uma teoria, não estou pretendendo que isto seja um modelo. Para anunciar um futuro que seja diferente, 
não podemos nos contentar com as tendências de superfície, com o empírico existente. É preciso, como já 
foi dito, conjecturar outros desenvolvimentos possíveis. 

 

3. Hipóteses para se pensar outras alternativas de sociedade 

O subsistema da economia do trabalho 

A hipótese que queremos discutir é que, a partir deste mundo magmático da economia dos setores 
populares, é possível que surjam estruturas mais eficazes e eficientes para a reprodução da vida; que isso 
pode se dar com muito mais rapidez e segurança se for exercida uma ação coletiva suficientemente forte e 
orientada por um paradigma de desenvolvimento humano. 

Ao dizer isto a esta altura do pensamento propositivo, não estamos antecipando a possibilidade de 
nenhum novo sistema totalizador que substitua o capitalista. Mas estamos pensando em chegar a um sistema 
misto, composto de três subsistemas, um dos quais é o conjunto integrado das múltiplas atividades 
econômicas de produção e reprodução comandadas pelos trabalhadores. A este, nós vamos chamar de 
economia do trabalho, porque está centralizada no trabalho como seu principal recurso, ainda que não seja o 
único. Um subsistema cuja lógica não é a de acumulação nem do capital monetário nem do capital político, 
mas do capital humano: a reprodução ampliada da vida de todos. Não estamos mais falando de uma unidade 
doméstica que esteja centrada na reprodução da vida dos seus membros particulares; nem, tampouco, 
estamos falando do conjunto agregado de tais células de reprodução. Estamos falando, sim, de um setor da 
economia que esteja estruturado, organizado e auto-regulado para obter a reprodução ampliada de todos os 
membros da sociedade. Obviamente, não precisamos nos preocupar com a vida dos capitalistas, nem com a 
dos grandes rentistas; pelo contrário, esta economia do trabalho tem a seu encargo, basicamente, os 
trabalhadores e as suas vidas. 

Na exposição inicial que Gabriel Kraychete nos apresentou, ele nos perguntava pelo destino da 
economia nos setores populares. Para mim, a palavra “destino” tem conotações deterministas que prefiro 
evitar; prefiro falar de “possibilidades” cuja efetivação requer vontade social e política. Que possibilidades 
essa economia dos setores populares tem, de um outro tipo de desenvolvimento? Sobretudo, que 
possibilidades podemos prefigurar nas quais, não apenas nós como intelectuais, pesquisadores, técnicos ou 
dirigentes, mas também os sujeitos agentes possam considerar viáveis, que sejam plausíveis e 
mobilizadoras? Para isto, os envolvidos devem poder confiar em experimentá-las e em vê-las realizadas 
dentro ainda dos estreitos limites de suas vidas. Não se trata, portanto, de uma possibilidade sem prazos, 
pensável apenas no infinito; mas se trata de uma possibilidade real, ao nosso alcance. Uma proposta da qual 
possamos reconhecer as definições concretas e tentar estabelecer, em cada caso, se estamos avançando em 
sua direção ou se dela estamos nos distanciando. Em outras palavras, uma proposta que possa orientar as 
nossas práticas ao nos mostrar, e permitir que avaliemos, os seus resultados. E, também, que nos possibilite 
aprender a partir da experiência reflexiva, a fim de que retifiquemos as regras e os rumos particulares à 
medida que os sujeitos coletivos vão se recompondo junto com as novas estruturas. Uma proposta que possa 
se concretizar a partir da análise concreta de cada situação concreta. 
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Penso em vinte anos. Não estou pensando para o próximo milênio. Não estou pensando para o 
próximo século. Estou pensando para os próximos vinte anos. Assim, fica possível personalizar como a 
geração que deve tomar a seu encargo essa possibilidade, aqueles que hoje são jovens, os adolescentes de 
hoje, que seriam os que assumiriam o papel dos principais agentes ativos desta nova economia, desses 
novos valores. E, logo na seqüência, estariam vindo a consolidar estes novos valores e esta nova economia 
as crianças de hoje, cuja preparação para viver em sociedade já se encontra em andamento. É nossa 
responsabilidade, como adultos, ir envolvendo desde agora os adolescentes, promovê-los e ajudá-los a 
queimar etapas para que alcancem essa possibilidade ainda em uma geração, e ir fazendo com que os jovens 
se comprometam desde já como atores e protagonistas dessa mudança. Esse novo sistema não poderá evitar 
que se considerem os equilíbrios macroeconômicos setoriais e financeiros mas, sobretudo, deverá prestar 
atenção aos equilíbrios sociais e aos equilíbrios psíquicos, encarnando outro conceito de interesse 
individual, de sentido da vida e, também, outra concepção de economia, como cultura e base material da 
vida em sociedade. 

Não estamos pensando que um possível sistema de economia do trabalho deva eliminar e substituir o 
sistema empresarial capitalista. Mas, ao contrário, que ele deve se desenvolver em interação 
contraditoriamente complementar com as instituições e poderes capitalistas. O que só se dará, contudo, sob 
um outro controle político, econômico e social, que seja capaz de fazer com que o capital limite seu poder e 
venha a assumir responsabilidades sociais outras. Pois, em sua atual etapa, de máxima liberdade, o capital 
manifesta sua enorme voracidade e fornece velocidade às transformações direcionadas para o lucro. 
Transformações essas que produzem a exclusão em massa, a anomia e a catástrofe social que se vem 
experimentando sob as mais diversas formas e em todos os continentes. 

O que antes era marginal, hoje é exclusão estrutural e em massa de um setor muito importante da 
sociedade, anulando, de fato, a efetividade da cidadania. Isto provoca problemas sérios quanto à legitimação 
do sistema capitalista. Pois ele não tem resposta para a necessidade de reintegrar todo esse vasto setor que 
está sendo expulso e que, em alguns casos, visto do global, trata-se de continentes inteiros: como é o caso 
da África quase toda, hoje, amanhã poderá ser o de amplas regiões da América Latina. Justamente pelo fato 
de que o capitalismo não tem capacidade para reintegrar a sociedade, amplia-se a viabilidade de se 
realizarem possibilidades alternativas, o que não pode deixar de ser levado em conta. 

Estas tendências do capital foram caracterizadas como geradoras de sociedades dualistas. Hoje, a 
cidade de Buenos Aires, uma cidade de doze milhões de habitantes, pode ser vista como duas cidades 
superpostas. Por um lado, há uma cidade alta, com bairros fechados na periferia, conectados por vias 
rápidas com a City e com os aeroportos. Esta é a cidade dos megaempreendimentos imobiliários, dos 
shoppings, dos parques e de outros espaços públicos, que agora são negócios privados. Esta é a cidade onde 
se pode caminhar à noite, protegidos pela polícia, a cidade das discotecas, com investimentos do primeiro 
mundo e serviços modernos, onde os turistas vêm e se maravilham com seu “estilo europeu”. 

Por outro lado, há uma cidade baixa, que foi, inclusive, segmentada e impedida de se comunicar pelos 
eixos e espaços inacessíveis da cidade alta. Porque as pessoas dos bairros pobres e médios, para passarem 
pelas auto-estradas, devem pagar pedágio para se comunicarem consigo mesmas. Esta é a cidade onde, de 
novo, tem início o “crisol das raças”, com a presença dos novos imigrantes; a cidade das bailantas28, mal 
protegida da violência das máfias e até mesmo da violência cotidiana; a cidade onde estão os 
hipermercados, esses destacamentos avançados do capital, que fazem negócio do comércio varejista de bens 
essenciais destruindo o pequeno comércio e gerando uma nova cultura popular do espaço público e da 
sociabilidade urbana. 

                                                      
28 Festas típicas de povoados na qual se baila. 
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Enquanto, na cidade alta, o tempo-espaço se encolhe e os seus novos analistas simbólicos e seus 
negociantes, que agora não fazem mais parte de países mas de empresas, viajam habitualmente de avião 
para outras metrópoles do Mercosul; na cidade baixa, a distância-tempo se alonga e, cada vez mais, as 
pessoas só podem sair de seus bairros a pé, porque não têm dinheiro para pagar a passagem, porque o 
sistema de transportes privatizado as obriga a tomar caminhos longos e caros para se moverem, e suas 
pequenas receitas as impedem, inclusive até, de procurar trabalho, confirmando que são habitantes do bairro 
mas não do mundo; uma cidade com guetos de pobreza institucionalizada que são assistidos de maneira 
focal, a fim de que agüentem; uma cidade com fortalezas governadas por máfias, que são penetradas 
somente por exércitos, e por poucas horas apenas; uma cidade em que é difícil desenvolver um comércio 
com tantos assaltos por mês; uma cidade cujos endereços não podem ser passados, porque o simples 
mencionar aonde se mora estigmatiza e fecha as portas até para o emprego mais precário. Enquanto uma 
cidade se comunica pela Internet e se movimenta nos automóveis mais modernos, a outra se comunica cara 
a cara ou, do contrário, não tem voz e fica a pé. 

Se tudo segue desse mesmo jeito, vamos acabar chegando a essa cidade dual. Estão nos globalizando 
de tal forma que a grande sociedade urbana de Buenos Aires tende à dualidade: há uma segmentação da 
sociedade e há, também, uma segmentação dos mercados e das culturas. Tudo isso é estimulado através dos 
meios de comunicação de massas, especialmente da TV, pela universalização-homogeneização da produção 
simbólica sobre o que é o bem-viver (viver como os habitantes da cidade alta, em Buenos Aires) gerando 
frustração na maioria da população. 

Essa possível economia alternativa, economia do trabalho, seria um sistema que se desenvolveria a 
partir da economia dos setores populares, fortalecendo suas vinculações e capacidades, potencializando seus 
recursos, sua produtividade, sua qualidade, assumindo novas tarefas, incorporando e autogerindo os 
recursos das políticas sociais de modo a fortalecer os laços sociais entre seus membros, seus segmentos, 
suas microrregiões; uma economia que estruturalmente distribua com mais igualdade, que supere essas 
tendências à exploração ou à violência, que seja um setor da sociedade mais harmônico e integrado, com 
outros valores de solidariedade, com maiores recursos voltados para a cooperação. 

Não tenho tempo, aqui, para desenvolver isto. Mas, de qualquer forma, queria afirmar a idéia de que 
tudo isso é possível. Com tal predição de possibilidade, não quero dizer que isto vá ocorrer 
necessariamente, pela própria natureza das coisas. Pode não ocorrer: esta economia do trabalho pode não se 
organizar; as coisas podem continuar seguindo o rumo pelo qual estão indo; ou ainda pior. Como toda 
predição de transformação social contrária ao movimento “natural” do capital tem que ir acompanhada de 
um programa de ação sociopolítica, este deve se basear na avaliação dos recursos, os atuais e os potenciais; 
no estudo dos mecanismos que, hoje, estão reproduzindo a dualidade e a pobreza; em se propor com 
audácia, mas responsavelmente, tudo aquilo que pode ser feito para transformar a economia dos setores 
populares num sistema de economia do trabalho. 

 

As questões de escala e sinergia 

Neste ponto, me ocorre fazer a seguinte reflexão: estas propostas que estou apresentando aqui não 
surgiram da especulação acadêmica; elas são produto de experiências pessoais reflexivas. Como eu me 
iniciei nesta problemática da economia popular? Foram duas experiências que me levaram a levantar as 
novas perguntas. Uma, foi a da Revolução Sandinista. Uma revolução muito especial pela convergência de 
três correntes (a marxista, a nacional e a cristã) que, dela, fizeram uma revolução altamente democrática e 
extraordinariamente positiva, como experiência, para a América Latina. Lamentavelmente, foi abortada pela 
enorme pressão à qual foi submetida pelo governo de Reagan e seus aliados e pela queda do socialismo real. 
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Nessa revolução, ainda no ano de 1985, ou seis anos depois do triunfo sobre o Somozismo, ao que me 
parece, a esquerda revolucionária não havia ainda encontrado a chave para compreender a economia 
popular. Na realidade, creio que alguns setores da Revolução Sandinista a compreendiam. No entanto, 
outros setores não podiam entender este mundo da economia popular e o viam, inclusive, como uma 
sementeira anti-revolucionária. 

Esta foi uma experiência que me marcou e que me disse que deveríamos pensar melhor, compreender 
melhor o que fazer a partir dessa realidade tão difícil de classificar, tão rebelde de se organizar sob um 
processo de transformação social centralmente dirigido. No caso específico da Revolução Sandinista, isto 
era tão mais significativo quanto as estatísticas mostravam que uma parte muito importante dos que 
morreram lutando contra Somoza, na insurreição final de Manágua, faziam parte, precisamente, dos setores 
chamados informais urbanos. No entanto, posteriormente, por suas práticas de reprodução, por seu modo de 
autogerir o seu trabalho e de se inserir nos interstícios deixados por uma economia altamente planejada e 
regulada (em boa parte por se tratar de uma economia de guerra, pela agressão externa), foram 
caracterizados como resistência ao modelo da nova sociedade. 

A outra experiência são os múltiplos encontros e experiências próprias com ONGs na América 
Latina. São ONGs que têm intervenções qualitativamente maravilhosas – como também era 
qualitativamente maravilhosa essa macrointervenção chamada Revolução Sandinista – mas que, neste caso, 
se trata de microintervenções; que trabalham com trinta famílias que, talvez, trabalhem com cem famílias; 
que trabalham em redes, com poucos elementos, e a partir de relações muito especializadas; que são de 
grande qualidade mas de um altíssimo custo per capita, em termos de vontade e de ativismo investidos. 
Uma ONG pode esperar dez anos para sentir que conseguiu resultados de auto-sustentabilidade, trabalhando 
em um só bairro. Mesmo com a dúvida constante sobre o que poderá vir a acontecer se forem embora do 
bairro. O contato com muitas dessas histórias, e com os seus resultados, obrigou-me a me perguntar como é 
que, com intervenções desse tipo, isoladas e isoláveis, quando não em franca competição entre si, se pode 
chegar a resolver, de maneira dinâmica, o problema de centenas de milhões de pessoas excluídas na 
América Latina. Isto é, os problemas da escala e da sinergia. 

Também me impressionou o seguinte: trabalhando com ativistas da promoção popular, faz uns dez ou 
quinze anos atrás, estes coincidiam em que, dadas as tendências já em marcha, com respeito ao 
empobrecimento e à falta de salários, se fazia necessário intervir no fator econômico. Mas, ao mesmo 
tempo, diziam: “não entendo nada disso”. Eles trabalhavam com a conscientização, com a organização, 
trabalhavam com a promoção cultural, com a saúde, com a moradia, mas não podiam enxergar que o que 
estavam fazendo já era econômico, que a economia não se reduz a atividades que passam pelo conceito 
dinheiro-receitas. Não sabiam como fazer para que as pessoas pudessem ganhar dinheiro, de sorte que logo 
apareceram os programas de “trabalho e renda”29 como uma nova linha de trabalho. 

Na realidade, a economia tem a ver com a resolução de todas as necessidades, as culturais, as 
simbólicas, as de sociabilidade, e também com as necessidades materiais, como o acesso aos serviços de 
saúde, educação e moradia, ainda que isto não se dê através do mercado e do dinheiro. Então, de fato, uma 
parte muito importante do trabalho destas organizações tinha a ver com a economia popular, mas elas não o 
percebiam assim. De onde se podia observar que, até mesmo para ativistas muito conscientes e críticos do 
sistema capitalista, o fator econômico se restringe ao pecuniário, ao que passa pelo dinheiro. Esta é uma 

                                                      
29 Até aqui tenho evitado traduzir “ingressos” como “renda”, para evitar a confusão de renda como o modo de ganhar 

do rentista: renda da terra, renda do dinheiro. Só que, desta vez, resolvemos traduzir “ingressos” como “renda”, uma vez que 
o termo que dá nome a programas desse tipo, entre nós, é justamente “trabalho e renda”, contribuindo para aumentar a 
confusão: afinal, a renda é tão justa como todas as formas de remuneração do trabalho... Tanto que salário também é renda 
(n.d.t.). 
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amostra da dificuldade que se tem para entender e atuar criticamente com respeito à economia, e do porquê 
se acredita que só os economistas é que sabem desse assunto. 

Queria simplesmente esclarecer porque, do ponto de vista pessoal, eu acho importante que pensemos 
coletivamente esta possibilidade: de que podemos rearticular o pensamento sobre o micro e o macro. Em 
particular, no sentido de que aqueles que atuam em escala micro possam enquadrar essa sua ação numa ação 
coletiva mais ampla, voltada para a transformação das macroestruturas. E, também, que possamos pensar 
nas estruturas e instituições de uma economia do trabalho e nos passos que devem ser dados para poder 
desenvolvê-las. 

 

Transformação estrutural 

Obviamente, falta fazer muita coisa ainda, até que se chegue à conformação de um sistema orgânico 
de economia do trabalho. Entretanto, recursos há. Só que, desde esta perspectiva, deveriam ser usados de 
modo mais eficiente. Os recursos, materiais e de saberes, e as capacidades humanas de que dispõe a 
economia popular são, por si mesmos, muito importantes, inclusive enquanto valor monetário – 
efetivamente realizado ou passível de ser mensurado – relativo à massa dos bens e serviços que produzem e 
às necessidades que satisfazem. Mas eles não são suficientes. Para que essa economia do trabalho possa ser 
reorganizada e potencializada, se faz necessário injetar recursos novos, com o objetivo específico de 
transformação estrutural. 

Uma via é a de, paulatinamente, redirecionar os recursos públicos que estão dirigidos como subsídios 
ou doações para os setores populares e que, hoje, estão focalizados nos setores de extrema pobreza, como 
programas assistenciais administrados de forma clientelista a fim de se controlar votos ou garantir 
governabilidade. É preciso redirecionar estes recursos para a promoção de um sistema de economia do 
trabalho a partir da economia dos setores populares, autonomizando-os dessa dependência do 
asssitencialismo que apaga a criatividade e a iniciativa produtiva, tanto de seus “beneficiários” como dos 
próprios agentes que intermediam a distribuição desses programas. Esses agentes, muitas vezes, são as 
próprias ONGs ou redes de solidariedade. 

É preciso, além disso, somar outros recursos. Para o que, há que se disputar parte do excedente 
econômico que hoje vem sendo acumulado pelos monopólios e por uma minoria de altíssima renda, e fazer 
com que isso se reverta para a economia popular. Só no fazer com que se cumprissem as leis tributárias em 
nossos países, teríamos já grandes massas de recursos disponíveis para promover outras estruturas 
econômicas. Estruturas que, baseadas na lógica da reprodução ampliada da vida e não na acumulação de 
capital, poderiam ser cada vez mais auto-sustentadas por seus próprios resultados econômicos. 

Esta injeção de recursos é necessária porque, para se gerar novas estruturas que possam sustentar-se 
sinergicamente, é necessário conseguir complexidade e interdependência suficientes. E isto é algo que não 
dá para se fazer em se cuidando apenas da qualidade humana das relações de produção e distribuição, como 
conseguem aliás, efetivamente, tantas, extraordinárias e exemplares micro intervenções no mundo da 
economia popular. A transformação ética é algo fundamental, mas não é suficiente para se alcançar um 
objetivo tão ambicioso. Também é necessário alcançar uma escala adequada, é necessário uma revolução 
moral, para que toda a sociedade decida investir na economia popular: através de fundos para se 
desmercantilizar a educação permanente para todos, de créditos responsáveis, de investimentos em infra-
estrutura produtiva, de potencialização e reencontro da produção popular agrária com a urbana, de 
investimentos em equipamentos coletivos essenciais para se obter outra qualidade de vida, de investimento 
no redirecionamento e desenvolvimento de centros tecnológicos e plataformas de serviços produtivos para a 
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economia popular. Não dá para pensar que esta é uma alternativa que possa se efetivar com base apenas no 
trabalho humano isolado, sem acumulação. É necessário que a sociedade invista nesta economia para 
permitir que o trabalho desenvolva todo seu potencial. E esses investimentos têm que passar pela prova da 
eficiência. Porém, não no sentido capitalista, de dar lucros máximos. Mas no sentido de produzir os efeitos 
estruturais desejados, produtivos, culturais, sociais e políticos, com o mínimo custo para a sociedade, e não 
apenas em termos de gasto público (como calcula o Banco Mundial, que aumenta a eficiência do gasto 
público recorrendo ao trabalho gratuito dos beneficiários de seus programas). 

A economia do trabalho deve articular uma diversidade de formas de organização, diferentes do 
modelo da firma capitalista. Toda uma variedade de empreendimentos, individuais, cooperativos, de tipo 
mercantil e de tipo não mercantil, devem ser promovidos. Seria um erro pretender que houvesse apenas uma 
única forma de se reorganizar a economia popular: que a forma de microempreendimento individual, por 
exemplo, seja a única, ou, senão, que a forma de cooperativa de trabalho, ou de cooperativa de produção 
seja a única, ou, ainda, que as redes de auto-ajuda solidária sejam as únicas a serem promovidas. Todas 
essas formas, e muitas outras, devem estar presentes neste desenvolvimento da economia popular. As redes 
de troca são outro exemplo. Ou, para dar um exemplo do que seria a introjeção de valores do 
desenvolvimento humano na economia pública, o Orçamento Participativo pode ser visto como uma 
instituição própria de uma economia mista na qual a economia do trabalho tem força para contrabalançar as 
prioridades da economia empresarial capitalista no terreno da economia pública. 

É evidente que se deve impulsionar as redes. Eu não seria tão negativo com respeito às redes como, 
me parece, foi levantado aqui. Não há dúvida de que, se elas se reduzem a um espaço unicamente virtual de 
intercâmbio de experiências, como tantas vezes acontece, isso não é suficiente. E pode ser desgastante para 
a disposição de participar. Não se tem, apenas, que pensar juntos, tem-se também de fazer juntos. Aprender 
a partir da experiência requer, é claro, não apenas uma análise crítica das próprias experiências e das 
alheias. Requer também uma contínua superação prática dessas experiências e a sua complexificação. Não 
se trata, tampouco, somente de intercâmbio de informações ou da produção de idéias, por mais que 
estejamos indo em direção a um sistema tecnológico no qual a informação seja o insumo e o produto 
principal. É preciso que as redes canalizem intercâmbios substantivos de bens e serviços, desenvolvendo 
relações de complementariedade entre os distintos elementos da economia popular, gerando tensão para as 
microestruturas no jogo estimulante de ser necessário para outros e de ter necessidade dos outros, em 
relações dinâmicas. Mercados com concorrência cooperativa ou solidária: estas podem ser as palavras 
adequadas para descrever essas redes. 

Para o conjunto das atividades econômicas populares é necessário o desenvolvimento de atividades 
coletivas de reprodução com um componente significativo de solidariedade e de vontade. Mas é preciso 
também o desenvolvimento da interdependência mercantil, o intercâmbio dos trabalhos particulares através 
da forma de mercadorias que se vendem e se compram com dinheiro. Mesmo que se use o mesmo dinheiro 
do mercado capitalista. O mercado é um sistema de relações em que se estabelecem preços com base em 
relações mecânicas, mas também com base no poder, em acordos ou poderes de regulação ou auto-
regulação, e com base em comportamentos de atores que se fundam em saberes, valores e visões do mundo. 
Nesse sentido, o mercado capitalista, controlado pelos poderes monopolistas e submetido a uma 
concorrência selvagem, e baseado em valores individualistas, não é o único mercado possível. É possível 
haver relações de mercado que não sejam aquelas que se caracterizam pelo intercâmbio desigual capitalista, 
nem, tampouco, pelo canibalismo que às vezes é típico do mercado dos vendedores ambulantes ou dos que 
fazem os transportes urbanos30. 

                                                      
30 Referência aos “perueiros”. 
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Entre aqueles que trabalham com a promoção popular, há correntes que vêem o mercado como uma 
instituição hostil. Do mesmo jeito que consideram também como instituição hostil o poder político e os seus 
mecanismos. Creio que é preciso rever essas duas posições, pois é quase impossível que se consiga um 
resultado de porte e sinergia através apenas de microintervenções solidárias. Somente em grupos muito 
reduzidos e em relações cara a cara é que se pode conseguir um controle ético personalizado dos 
comportamentos. Por isso, as sociedades desenvolveram sistemas de governo e códigos normativos, 
sistemas de justiça e de controle dos comportamentos. Que tais sistemas tenham sido postos a serviço de 
minorias poderosas ou do capital, não quer dizer que não sejam necessários como sistema. São necessários 
sim, mas com outro conteúdo: justiça social e democracia participativa. 

É necessário contar com sistemas de intercâmbio, de cooperação ou de concorrência cooperativa, de 
difusão de modalidades de consumo para outra qualidade de vida etc., para que possa ser realmente posto 
em movimento um processo de autodeterminação da economia das maiorias. É necessário o 
desenvolvimento de sua capacidade sistêmica para que possa competir com as empresas capitalistas. Isso 
implica mecanismos de difusão de informação e de conhecimento de alto dinamismo, com centros pró-
ativos de desenvolvimento tecnológico e organizacional, facilitando (ou às vezes limitando) a difusão de 
inovações e facilitando a cooperação entre empreendimentos e redes específicas, regulando os inevitáveis 
conflitos entre interesses particulares. 

Há algumas correntes que querem proteger os setores populares da excessiva inovação, do 
consumismo, do modernismo; de alguma maneira, querem conservar o que é tradicional e comunitário em 
detrimento do social e inovador. O que nos parece totalmente válido como proposta adotada 
conscientemente por grupos que querem viver nessas condições de solidariedade plena e direta. Mas, nem 
tanto, se queremos avançar no acesso ao desenvolvimento humano por parte das centenas de milhões dos 
que hoje estão sendo excluídos, ou em processo de empobrecimento. A estes, dificilmente se poderá atendê-
los em suas necessidades se não se põem em ação outras tecnologias, sistemas de difusão mais abertos e 
ideologicamente menos homogêneos e se incorporam instituições que, como o mercado, podem ser 
alienantes se ficam condicionadas à mecânica da concorrência global, mas são indispensáveis para se 
coordenarem sistemas complexos e altamente dinâmicos. 

Desenvolver um sistema de economia do trabalho requer que as universidades e os centros de 
pesquisa deixem de trabalhar somente como espaço acadêmico e que comecem a produzir conhecimentos 
que possam ser colocados ao alcance das unidades da economia popular, de suas redes, de suas 
cooperativas, partindo dos problemas vividos por elas, e mesmo, inclusive, propondo inovações com certa 
autonomia. 

O desenvolvimento de estruturas econômicas para uma maior autodeterminação das maiorias requer 
também o desenvolvimento de novas formas de organização e de representação de seus sujeitos-agentes. 
Estes devem apresentar identidade suficiente para fechar acordos com respeito a programas e vias de ação 
coordenadas, conduzir as negociações referentes ao conteúdo das políticas públicas e estabelecer relações 
de intercâmbio com a economia do capital e com a economia pública. 

Dou um exemplo. Se o objetivo é conseguir, dentro de uns vinte anos, o desenvolvimento de uma 
economia do trabalho, estamos diante de um projeto transgeracional. Portanto, é essencial transformar 
qualitativamente um investimento fundamental para esse fim: a escola. A reivindicação popular, de que haja 
escolas públicas gratuitas e de que seja assegurado o acesso de todos à escola, é válida mas, insuficiente. É 
fundamental modificar o que se passa dentro da escola; examinar o tipo de formação e informação que são 
dadas às nossas crianças e adolescentes; os conhecimentos que são transmitidos; a pedagogia da qual os 
professores e mestres se utilizam para formá-los; a vinculação que essa escola mantém com o mundo fora 
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dela; que sensibilidades e valores, que disposições ao empreendimento, que capacidade de defesa dos 
direitos, que capacidades de organização e de interpretação do mundo são desenvolvidos na escola. 

Todos os que trabalham em ONGs sabem o quanto é difícil fazer as pessoas participarem. Como 
dizem os promotores, chega um momento em que as pessoas se cansam, e é muito difícil fazê-las sentar e 
tornar a sentar. O pragmatismo conspira contrariamente a que participem se não virem resultados imediatos. 
Pois, todos os dias mantemos as nossas crianças e adolescentes sentados por cinco ou seis horas, resistindo 
passivamente a uma educação cujo sentido eles não vêem, ou, mesmo, participando ativamente no processo 
de produção de significados e de seu desenvolvimento como pessoas, como cidadãos, como trabalhadores. 

Temos uma oportunidade única para contribuir com um projeto transgeracional de desenvolvimento 
de uma outra cultura, de outros valores, de outras capacidades, o que, em boa medida, é o que requer o 
desenvolvimento do “capital” humano, o principal recurso da economia popular. Estamos nos aproveitando 
disso? Estamos incluindo os professores e mestres como agentes fundamentais do desenvolvimento 
econômico popular, ou continuamos a propugnar que nos concentremos nos sistemas informais de educação 
de adultos? A mesma coisa vem acontecendo com o sistema de saúde, sujeito hoje às reformas propiciadas 
pelo neoliberalismo. Os processos de transformação do sistema de saúde podem ser pensados do ponto de 
vista da economia popular, do ponto de vista do desenvolvimento desta economia, das suas relações, do que 
são os processos de saúde-doença, do senso comum sobre o que é a relação paciente-médico etc., condições 
de enorme importância para a qualidade de vida. 

Sem dúvida, é preciso avançar na reorganização política em direção a um sistema que permita o 
desenvolvimento de sujeitos políticos coletivos, que sejam capazes de exercer um poder político-
administrativo de representação das maiorias, e com a participação das maiorias. Conforme esta 
perspectiva, o promotor de base que não queira se contaminar com o mundo do poder ou da política estará 
limitando a sua contribuição para o desenvolvimento de um sistema de economia popular. Porque, para que 
este sistema de economia do trabalho possa resistir ao embate do capital, se requer a presença do Estado, 
mas de um Estado democrático baseado na democracia participativa, e que conte com funcionários que 
tenham uma outra concepção de sua relação com a cidadania. 

As correntes políticas e sindicais, os movimentos de direitos humanos, os movimentos étnicos, de 
gênero, de gerações, os movimentos de consumidores, são outras tantas formas de organização e de luta que 
podem contribuir com o desenvolvimento de uma economia do trabalho. Não há um sujeito único, nem há 
uma forma única de organização ou de ação, tem que haver pluralismo de iniciativas. Pode-se estar 
recuperando para os trabalhadores empresas que seriam desmontadas e privatizadas ou, mesmo, dadas de 
presente ao capital pelo Estado neoliberal, em seu afã privatizante. Pode-se estar trabalhando a partir da 
base, com linhas de cooperação. Pode-se trabalhar com as organizações de bairro. Os mestres, os pastores, 
os artistas, os médicos e curandeiros podem ser ativistas destas transformações. Não há um sujeito 
privilegiado; ou, ao menos, eu não considero claro que deva haver um único tipo de agente promotor, uma 
única identidade que assuma o encargo de dinamizar este processo. 

 

Luta política 

O alcance que teria uma reestruturação da economia popular deste tipo seria equivalente ao alcance 
que apresenta hoje a reestruturação do capital. Seria uma mudança muito forte, se fosse possível 
encaminhar e estruturar um sistema deste tipo! Isso requer ações coordenadas por um período prolongado 
sem que sejam, no entanto, enquadradas em esquemas ideológicos muito fechados, pois isso pode matar a 
iniciativa. Tem que haver algo parecido com a concorrência cooperativa ou a emulação, na busca de se 
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alcançar uma qualidade de vida superior para todos. Deve ser admitido o pluralismo ideológico dentro de 
um espectro bastante amplo. O que, até pragmaticamente, é exigido pela heterogeneidade do ponto de 
partida. 

Exatamente por isso, não se pode pressupor um único sujeito mas, ao contrário, sujeitos coletivos 
diversos que irão se configurando durante o desenvolvimento mesmo das novas estruturas socioeconômicas. 
De acordo com esse ponto de vista, uma peça-chave da proposta de desenvolvimento da economia popular é 
a democratização. Não ajuda em nada que, para se dedicar ao mundo social, se admita cinicamente que a 
política é corrupta e que nada pode ser feito com respeito ao mundo da política, enquanto se deixa a 
democracia e o controle dos recursos públicos nas mãos de representantes políticos que substituem a 
vontade das maiorias. A luta pela democratização caminha junto com a luta por outras condições 
econômicas. Mas, além disso, o ativismo na sociedade não está isento de relações de poder nem da geração 
de outras estruturas de poder, pois esta é a condição de sua eficácia. Assim, o enfrentamento dos 
monopólios dos serviços, comerciais e financeiros, da corrupção política e da venalidade da justiça é 
fundamental. Tem-se que trabalhar por uma comunidade com corrupção zero, ou com um real controle da 
corrupção. 

A luta para transformar a economia popular implica na luta contra os monopólios e esta só se 
potencializa se há um poder político democrático. O que implica, claramente, numa transformação da 
cultura, porque um dos principais obstáculos para a democracia é o senso comum legitimador deste sistema 
excludente. No fundo, há uma questão de poder: não é que as idéias neoliberais se impuseram ao mundo, 
como um paradigma, por sua correção teórica ou sua validez empírica; elas foram impostas por uma 
correlação prévia de poder que as entronizou como ideologia dominante. 

Os valores do mercado capitalista e a lógica estritamente instrumental se introjetaram não apenas no 
discurso e nas ações públicas, mas também no discurso e nas ações das pessoas. Se fizermos uma pesquisa, 
nos dias de hoje, muita gente vai dizer: “este político é corrupto, mas realiza obras”. E ainda vai considerar 
isso como positivo ou aceitar como imutável. Ou, então, vai eleger alguém que tenha uma personalidade 
forte, ou que prometa repressão rigorosa, quem sabe a pena de morte, porque quer ter proteção contra a 
violência da rua. Assim, no senso comum, existem valores que têm que ser contraditos. Por isso não 
podemos, tampouco, nos dedicar à organização de atividades econômicas e nos esquecermos da luta por 
outros valores morais. 

Luta cultural 

Há uma luta simbólica. E creio que esta luta não divide a sociedade como numa luta de classes. O 
divisor de águas cultural não corresponde à delimitação entre classes. Mais ainda: há setores pobres que, 
talvez, estejam mais dominados que outros, por esses valores regressivos. Ao mesmo tempo que, entre os 
setores da classe média, há forças importantes para um projeto pensado desde a perspectiva mais ampla das 
classes trabalhadoras. Os interesses estratégicos de boa parte das classes médias e baixas passam por uma 
sociedade mais integrada e não por uma sociedade mais polarizada. 

Esta luta simbólica exige que busquemos acesso aos meios de comunicação de massa. Não é 
suficiente que se desenvolva esse trabalho com aquela conduta exemplar dos promotores populares, indo de 
casa em casa, convencendo a cada um. É necessário atacar também através dos meios de comunicação de 
massa que hoje estão globalizados e nas mãos de empresas capitalistas. Especialmente porque esses meios 
produzem uma idéia de boa vida31 contra a qual nós vimos combatendo. 

                                                      
31 Bem viver (n.d.t.). 
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Esse senso comum legitimador do sistema contém um elemento crítico que abarca hoje a maior parte 
dos cidadãos: é a crença de que a economia é uma segunda natureza, a crença de que nada pode ser feito 
com relação à economia, de que só podemos fazer alguma coisa com respeito ao social, uma vez que o 
econômico não pode ser mudado. Os gurus da economia, aqueles que manejam os modelos econômicos que 
partilham com o Fundo Monetário ou o Banco Mundial, dizem que a economia (“a economia deles”) tem 
leis de ferro. E mais, o discurso produzido pelos partidos progressistas da América Latina que aspiram ao 
governo acaba, em boa medida, por reproduzir a mesma política econômica dos partidos que aqueles 
pretendem derrubar. E, então, substitui-se uma equipe econômica por outra, mas que mantém a mesma 
ideologia econômica. Ainda que uma nova equipe possa ter outros valores com respeito à justiça, à 
corrupção e à distribuição, e estas são diferenças muito positivas e não meros matizes, especialmente por 
seus efeitos sobre um número grande de pessoas, mas, no que se refere “à economia”, compartilham a 
crença de que este é o único modelo possível. No caso da Argentina, acredita-se que não se pode tocar na 
conversibilidade porque, senão, a sociedade vai submergir no caos. O que, no meu ponto de vista, não é 
correto. O que hoje parece ordem, é o caos para a maioria. O sistema capitalista está gerando graus de 
entropia inéditos, enquanto alguns economistas o vêm como o tão buscado equilíbrio. 

Assim, boa parte da luta por uma outra economia popular está em disputar o monopólio do 
pensamento único sobre a economia. É necessário mudar as políticas econômicas. Não basta uma mudança 
da política social para que se faça possível pôr em marcha uma economia popular. 

 

Local, global 

Para terminar, havia algumas perguntas que tinham a ver com a questão do local e do global. Eu 
considero que o âmbito local, âmbito das comunidades e da sociedade local, é um âmbito muito bom para 
produzir estas mudanças, para se trabalhar no corpo a corpo com os vizinhos. Mas, ao mesmo tempo, é 
muito limitado. Mais ainda, o contexto em que o local está inserido é enormemente hostil. Por isso, com o 
pouco que avancemos localmente, vamos descobrir que não podemos consolidar o desenvolvimento de uma 
economia do trabalho se não houver mudanças no sistema de justiça, se não acabarmos com a impunidade, 
se não se mudar o sistema policial, e se não forem mudadas a política fiscal e a política econômica em geral. 
O contexto é muito hostil para o desenvolvimento de uma economia do trabalho. Os resultados dessa luta 
poderão ser muito poucos, ainda que qualitativamente muito importantes, mas sem nenhum ganho de escala 
nem sinergia, se não disputamos as idéias sobre a boa relação entre Estado, sociedade e economia, se não 
disputamos o poder democrático para mudar essas políticas. 

Não podemos aceitar aquele dito, de que se deve atuar localmente e pensar globalmente: é preciso 
refletir muito a partir da experiência local, e atuar globalmente também. Por isso é muito importante a 
solidariedade internacional. Por exemplo, as novas organizações sindicais que começam a acontecer ao 
nível do Mercosul são um recurso muito importante para a economia popular. Claro que isto requer que o 
pensamento sindicalista incorpore estas novas visões da economia popular e não fique apenas na idéia do 
confronto entre o proletariado e o capital, dentro da fábrica. 

O nacional deve ser recuperado, me parece. A idéia de projeto nacional, da qual já se falou antes, não 
pode ser perdida, não se pode dizer que isso já passou para a história. O nacional é o nível intermediário 
entre o local e o global, e é muito importante recuperá-lo como horizonte da afirmação da identidade e de 
ação coletiva: não só o nacional, como também o latino-americano, o nível de América Latina. 

Hoje, na América Latina, estamos fragmentados. São muito débeis as agregações e as relações de 
solidariedade. Até mesmo no futebol se pode ver isto, e em vários outros níveis. Causa-me constrangimento 
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o fato de que, se no campeonato mundial o Brasil joga com a França, os argentinos torçam para que esta 
ganhe, e que, por sua vez, os brasileiros torçam pela Inglaterra contra a Argentina. Ao que me parece, este é 
um símbolo que mostra que estamos muito separados, e que é muito fácil de nos dividir, no mesmo ato em 
que estamos falando de solidariedade, mesmo se em outros sentidos. 

Bom, para terminar, é fundamental que tenhamos em conta também o tempo. O capital vem 
imprimindo uma velocidade tão vertiginosa às mudanças que quase não podemos acompanhá-las. Só 
conseguimos nos informar sobre elas com atraso, através da literatura, como já foi muito bem 
exemplificado aqui, hoje. Por outro lado, gerar estruturas que hoje ainda não existem é algo que não 
acontece de modo instantâneo. Mas pensemos em como, há mais de cinqüenta anos, quando se falava em 
industrializar a América Latina, isso parecia impossível: porque era preciso gerar novas estruturas, criar 
indústrias onde elas não existiam, criar uma classe operária onde nem operários havia e, em alguns países, 
era preciso até mesmo criar uma burguesia. E a industrialização aconteceu, aconteceu essa criação de novas 
classes, e levou basicamente vinte anos para se implantar o processo e as instituições da industrialização. Já 
o Vale do Silício, que tanto se usa como exemplo, demorou vinte e cinco anos para se constituir. 

O tempo desses processos não pode ser o de hoje pro amanhã. Temos que pensar, pelo menos, em 
duas décadas. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental que cada dia vejamos os avanços. É importante ir 
vendo que as propostas que fazemos e que sugerimos, como aquela da cooperação, se demonstram melhores 
na prática. Não basta defendê-las com a argumentação, é preciso mostrar que são mais efetivas, que a 
solidariedade é melhor que a competição selvagem. É preciso aprender com as experiência, sejam elas 
hesitosas ou não. É muito importante seguir continuamente os processos e aprender com a experiência. 

Tudo isto é difícil e pode ser acusado de voluntarismo. Não resta a menor dúvida de que é difícil. Mas 
se o critério vai ser a dificuldade, pensemos então na alternativa. A alternativa é a catástrofe que já estamos 
vivendo, é essa sociedade para a qual estamos caminhando. Nem tanto me preocupa a futura crise do 
sistema capitalista, do capital, ou do capital financeiro e suas conseqüências, quanto me preocupa a crise de 
hoje, que vivemos todos os dias: a extrema dificuldade das maiorias em ter uma vida digna. Existe hoje uma 
crise de reprodução na América Latina que, como tal, não sai nos jornais: esses a mostram como violência, 
a mostram sob formas sórdidas. Por outro lado, os sobe-desce das bolsas de valores aparecem como a 
grande notícia, enquanto esta crise profunda, degradante, de perda da auto-estima, de peda da identidade, de 
perda das expectativas, já está aqui e é a que temos que superar. A tarefa é de grande magnitude e, portanto, 
requer que trabalhemos juntos, que vejamos se podemos buscar essa famosa sinergia, trabalhar na mesma 
direção, não nos dispersarmos, não competir entre nós, ao contrário, buscar caminhos para trabalharmos 
esta direção.  

Muito obrigado. 
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Questões debatidas 
 
 

José Luis Coraggio 

 

Unidades domésticas 

Vamos tomar como interlocutores aqueles que vêem promovendo o desenvolvimento local como uma 
alternativa. Creio que ambos os campos de atuação, tanto o local como o global, são problemáticos, porque 
há muito espaço para a mistificação, muito espaço para a confusão. Deste ponto de vista, a intenção é ver se 
podemos organizar um pouco as idéias ao redor dessas ações. 

Em economia, todas as classificações que fazemos são insuficientes. Por exemplo, o que durante tanto 
tempo temos classificado como indústria e serviços, e que serviu para  pensar a estrutura econômica, hoje 
percebemos que tem muitos problemas. Mesmo naquela época, também não era fácil diferenciar 
transformação material de serviço. Acontece que, organizativamente, essas duas categorias apareciam juntas 
na mesma empresa. Hoje, que se faz a separação organizativa em empresas especializadas, vemos sem 
dúvida que não podemos separar nitidamente, com o nome de “serviços da produção”, a uma parte do 
processo de transformação de produtos com alto conteúdo simbólico. Realmente não é separado.  

Acho que tínhamos o mesmo problema com as classes.  Ou seja, considerar o proletariado enquanto 
classe apresentava muitos problemas de classificação: tínhamos que falar da aristocracia do proletariado, 
tínhamos que falar do lumpen proletariado, tínhamos que falar das diversas camadas, porque não era uma 
categoria homogênea.   

Assim, deste ponto de vista, concordo plenamente que referir-se a unidades domésticas de 

trabalhadores requer que se faça acompanhar de uma série de matizes e de limites, e que se faça cotejar 
com diversas outras categorias.  Por exemplo, o nível de renda ou a função. Quer dizer – e no marxismo já 
discutíamos isso dessa forma –, um trabalhador não é igual a um assalariado gerente, digamos; ou um 
capataz não é a mesma coisa que um assalariado operário, simplesmente. Este problema existe com todas as 
classificações e esta, logicamente, não foge a isto.   

No entanto, porque usar o conceito de unidade doméstica para dar início à agregação? Não para 
fechar mas, sim, para ampliar, mas com unidade, o espectro de formas da economia dos setores populares. É 
no intuito de superar os problemas que traz a partir dos indivíduos como indivíduos que se somam em 
classes relativamente homogêneas. Partindo, assim, de unidades reais de organização como são as unidades 
domésticas: unidades de reprodução com as quais, no campo do marxismo, sempre tivemos problemas em 
dar conta, em dar conta do que era esse mundo – a família, por exemplo, como lugar de reprodução da força 
de trabalho.   

Acho importante, em primeiro lugar, pensar com categorias menos amarradas ao conceito de família.  
Acho que o conceito de unidade doméstica amplia este conceito e torna mais complexo, digamos, este 
mundo. Mas, por outro lado, também porque há muita dificuldade para trabalhar com categorias mais 
restritas que a de trabalhadores. Por exemplo, atualmente é muito difícil classificar uma família por sua 
classe social. Independente de porque hoje é muito difícil falar em termos de classe, porque no interior das 
famílias há múltiplas inserções. Não apenas isso: há também diversas trajetórias. Ou seja, uma pessoa – ou 
uma família –, ao longo de sua vida como trabalhador, teria passado por diversas inserções: foi proletário, 
foi trabalhador por conta própria, foi desocupado, ex-desocupado...  Quer dizer, não há uma identidade clara 
em uma única prática histórica.  
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Além disso, não apenas a fábrica ou o mercado, no meu ponto de vista, são lugares de geração de 
ideologias: mas, também a família. Na experiência que tivemos na Nicarágua, não havia famílias proletárias 
e não proletárias, nem, tampouco, famílias revolucionárias ou contra-revolucionárias; havia famílias 
complexas, que estavam atravessadas por ideologias e por influências  sociais diversas.   

O que acontece, então, nas unidades domésticas, é que as diferentes inserções econômicas não são 
tomadas como decisões individuais. Quando alguém decide ir vender sua força de trabalho não faz isso 
como um indivíduo que decide ser assalariado, mas como parte de uma estratégia que diz respeito a algum 
fato que esteja ocorrendo na unidade doméstica: exemplo, porque algum outro tenha perdido o trabalho. Ou 
quando alguém  decide ir trabalhar por conta própria, isto pode ter alguma coisa a ver com a estratégia de se 
reduzir a vulnerabilidade de uma unidade que tenha um único tipo de inserção.   

Assim, pois, a que eu me refiro? Ao fato de não se poder compreender por inteiro o sentido das 
decisões individuais de inserção caso não se considere esta unidade de reprodução da vida que é a unidade 
doméstica. Isto é algo que é muito trabalhado pelos antropólogos e sociólogos: mal ou bem trabalhado. 
Acredito que contribui, inclusive, para se pensar as mediações entre o indivíduo e a classe ou entre o 
indivíduo e a sociedade.   

Além disso, tem a vantagem de que a produção e a reprodução, que teoricamente o capitalismo iria 
separar, se encontram aí interconectadas de uma forma diferente. Há muita relação entre produção e 
diversas atividades que se realizam nas unidades domésticas. Tanto que, se estas atividades fossem 
separadas da unidade doméstica, as chamaríamos de produção. No entanto, como elas estão se dando aí 
dentro, as chamamos de consumo. Mas, na realidade, são produção. Só que não se trata da produção 
mediada pelo mercado.  

Então, o tema teórico de fundo que temos aqui seria: qual é a relação entre produção e reprodução? E 
mais: que papel desempenha a economia popular tendo em vista resolver a crise de reprodução provocada 
pela reorganização do capital?   

Estas são como que justificativas de por que seria útil ter em conta este ponto de vista.  Ponto de vista 
que não exclui outros: não é excludente...  

 

Focalizar os pobres 

O campo das práticas às quais eu me referia é um campo que está muito confuso.  Estamos muitos 
confusos, digo, para não me colocar do lado dos que não estão confusos: também estou confuso. Uma das 
razões, ou um dos problemas que temos hoje é que nem todos os paradigmas se acabaram: o paradigma 
neoliberal existe e ele tem uma força enorme. Sua característica como paradigma é que ele penetra e se 
encarna inclusive na ação dos que estão ao lado dos pobres, dos que estão ao lado dos setores populares.  

Se alguém observar como funcionam as práticas de muitas ONGs, de muitos programas para pobres, 
vai perceber que, funcionalmente, podem ser perfeitamente parte das políticas assistencialistas do Banco 
Mundial. O que se nota desde o nível do discurso. O discurso progressista, ou revolucionário, foi despojado 
de toda uma série de termos que hoje estão incorporados ao discurso do Banco Mundial: descentralização, 
autogestão, cooperação, participação...  Todos estes conceitos, hoje, estão presentes no discurso, digamos, 
do dominante. Assim, se deve ver qual o sentido com que são usados.  Por exemplo, o Banco Mundial diz 
que há que focalizar a pobreza: que o conceito de eficiência aplicado à política social significa focalizar os 
escassos recursos sociais, que o próprio Banco Mundial deixa os governos dedicarem à política social, nos 
setores de extrema pobreza. É uma política assistencialista para pobres.   
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A maioria dos que trabalham na promoção popular trabalham com pobres.  Historicamente eles vêm 
trabalhando com os pobres, logo há aí uma convergência na  priorização dos pobres. Mesmo se muitos dos 
que trabalham nas ONGs são da classe média, eles enxergam as classes médias com diferenciação. Quer 
dizer, não podendo trabalhar os programas sociais com as classes médias, é com os pobres que têm que 
trabalhar.  

Eu vejo que há um problema sério nisto, de focalizar os pobres, de separá-los, de estigmatizá-los, de 
institucionalizá-los. E muitos dos que trabalham nestes programas podem ser cúmplices disso. Nesse 
sentido, acho que é muito importante que se possa pensar numa alternativa econômica e não somente social 
para a situação pela qual estamos passando.  

Sem dúvida, é muito importante o corte pela renda. Ou seja, não é a mesma coisa ser um trabalhador 
que ganha dez mil dólares por mês que um trabalhador que ganha cem dólares por mês. Claro que isso tem 
que ter relação com a consciência, tem que ter relação com a função que se cumpre e, portanto, é um corte 
importante. Mas eu me recuso a pensar nas classes como camadas  por níveis de renda, que é o que faz 
CEPAL, ou o que fazem os sistemas estatísticos. Eu me recuso a ver nível de renda como a categoria 
fundamental. Nem sequer o acesso aos ativos produtivos dos meios de produção aparecem como critério, 
em muitos casos.  O nível de renda acho que ajuda, mas não é o suficiente, e que, neste ponto de vista, uma 
coisa não invalida a outra: a função  e o nível de renda devem ser considerados.  

 

A função da economia popular para o sistema capitalista 

Para mim, há dois pontos, digamos, teóricos que são importantes e profundos.  O Prof. Singer colocou 
um deles: aquele que acho que têm relação com o tema da função, ou seja, que função cumpre esta 
economia. Hoje, o Chico de Oliveira nos recordava que ele havia questionado há muito tempo a função que 
cumpria o chamado setor informal, de ajudar a taxa de exploração, digamos, do proletariado ao baixar o 
custo salarial.   

Por exemplo: que função cumpre hoje a economia popular dentro do sistema capitalista? O que eu 
acho é que essa função, hoje, é menos econômica, isto é, ela é menos relevante do ponto de vista 
econômico, e é mais política. O que não quer dizer que, para algumas empresas, não seja importante vender 
seus produtos em massa para os setores pobres. Mas, sobretudo, essa é uma função política: é a função de 
manter as pessoas dentro do sistema, parcialmente, como consumidores, com algum tipo de renda, com 
algum tipo de acesso aos serviços do Estado.   

Este é um tema, acho, que deveria continuar a ser discutido. No caso particular da Nicarágua, quando 
analisávamos a estrutura econômico-social do país, houve um momento de clareza quando se viu que os 
camponeses não só produziam grãos, mas eram também o principal reprodutor da força de trabalho para o 
setor do algodão e para o setor do café. A função de um setor da economia não é somente aquela de 
produzir certo tipo de bens ou a  de reprodução da força de trabalho, e nada mais.  Na perspectiva da 
reprodução da sociedade, pode haver não apenas uma mas várias funções. E pode ser tarefa difícil, de 
resultados variáveis para sociedades concretas, determinar qual dessas funções é aquela predominante. Mas 
há, também, perspectivas distintas segundo o projeto ou a utopia a partir da qual se examina a questão. 

Deste ponto de vista, que para mim continua válido, deve-se manter a reprodução da força de trabalho 
dentro da economia dos setores populares, como uma de suas funções dentro do sistema. E não, por causa 
disso, dizer  que o trabalho assalariado estaria fora da economia popular. Está fora quando está sob a 
direção de capitalistas, mas está dentro quando é produzido e reproduzido pela economia dos setores 
populares. Isto é uma contradição, mas acho que este é um aspecto desta outra visão que eu defenderia.  
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Meu ponto de diferença seria quanto a se assegurar que há uma única via para o socialismo, ou para a 
alternativa – neste caso, as cooperativas. Justamente, eu coloquei expressamente que acho que não temos 
que pensar em termos de uma única via, mas temos que abrir um espaço pluralista de buscas. Não sei se 
sabemos quais são as formas de organização que isto vai tomar ao longo dos anos...  Podem surgir formas 
novas, podem se renovar as velhas formas.  Sem dúvida que a cooperação para a produção é muito 
importante e, para mim, está incluída dentro desta possibilidade. Mas acho que não deveríamos falar em 
termos absolutos e dizer que é a única que garante coisas.  

 

A economia popular e o Estado 

No caso argentino, o governo que ainda não saiu32 foi o principal aliado do grande capital e, além 
disso, ajudou a criar novas facções da burguesia. A partir do processo de privatização, é o responsável pela 
concentração do excedente econômico em muito poucas mãos: 50% da população tem 10% da renda e 10% 
da população tem 50% da renda. Este resultado não pode ser explicado como efeito necessário da 
globalização dos mercados, nem da queda do muro de Berlim. É um resultado patrocinado e buscado pelas 
políticas do próprio Estado. Além disso, esse governo que está saindo foi quem quis levar à frente, e da 
maneira a mais exemplar, as propostas do Fundo Monetário, mesmo se no início estivesse contra as suas 
recomendações. Foi mais realista que o rei. Cavallo, hoje, diz que foi ele que ensinou ao FMI como tinha 
que fazer o ajuste. Quase com certeza, ele quis vir ensinar aos senhores também, aqui no Brasil.   

Bem, de fato, existe aí uma grande concentração do excedente. O que eu digo é que não podemos, 
somente com os recursos das políticas sociais que estão muito estruturados e são difíceis de se reorganizar, 
pretender pôr em funcionamento um processo de dinamização de toda essa economia do trabalho.  É 
necessário penetrar na área do excedente.  

Uma das vias, quando se pensa em governo e não teoricamente, é o sistema fiscal. É preciso 
modificar o sistema fiscal. É preciso acabar com a impunidade – na Argentina, a evasão fiscal está 
calculada em 12 bilhões de dólares anualmente, enquanto o orçamento do Ministério de Educação é de, 
aproximadamente, 3 milhões e duzentos mil dólares. Isto é, quatro orçamentos da Educação do país são 
evadidos do imposto de renda.  Então, é necessário que se mude, inclusive em fazer com que se apliquem as 
leis.   

A re-funcionalização do excedente, portanto, me parece uma condição necessária para alavancar a 
economia dos setores populares. Mas, politicamente, isto requer decisão de um governo que não seja de 
cúpula apenas, mas que tenha uma base democrática que o apoie.  Porque se o atual ou o futuro governante 
inventar de fazer isto sozinho, por se achar iluminado pela verdade, provavelmente, vai durar muito pouco.  
Ou seja, tem que ter uma sociedade por detrás, tem que haver um sistema democrático que possa fazer isto. 
Também se pode acabar com a conversibilidade, mas é preciso o apoio da sociedade. Isto não pode ser feito 
por alguns técnicos com uma outra visão. O desenvolvimento de uma base econômica dos trabalhadores 
mais autônoma é, por sua vez, condição para a independência do clientelismo político por parte destes. A 
realidade não apenas deve ser pensada dialeticamente; ela mesma é dialética. 

                                                      
32 Trata-se do governo de Carlos Menen. 
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A luta política 

O setor informal, na Argentina, tem o mesmo peso estatístico que tem aqui.  Efetivamente, a luta dos 
Sem-Terra, a luta dos Zapatistas, as lutas sindicais, os movimentos dos direitos humanos, algumas variantes 
do movimento ecológico, todas estas são formas de agregação, de organização, de uma luta política, social, 
cultural e econômica.  Quando eu falo de luta política não estou pensando em luta pelo poder no estado. 
Estou pensando em construir poder social, construir poder econômico que se equilibre, no mercado, com o 
poder do capital, e poder político, evidentemente, também.  

A respeito da questão da economia como uma segunda natureza e da possibilidade de se pensar numa 
socioeconomia, acho que essa é uma boa abordagem. Acho que ela ajudaria também a superar uma certa 
leitura marxista que, às vezes, tem contribuído para independentizar as leis do  fator econômico, digamos, 
com aquela idéia do capital como sujeito automático e do capitalista como agente que tem em suas costas as 
condições impostas pelas leis da concorrência etc., e as leis imanentes do capital. Acho isso teoricamente 
muito poderoso, mas politicamente me deixa sem saber o que fazer, porque parece que não há responsáveis.  

Então, o processo capitalista atual tem sujeitos, tem responsáveis e são identificáveis. Desse ponto de 
vista, a luta política requer que se faça a diferença entre as leis gerais da economia e aqueles que são os 
responsáveis pelo que estas leis produzem como esses resultados, pois poderiam produzir outros.   

Finalmente, alegra-me muito saber que, no Brasil, há uma alternativa de esquerda, ou progressista, à 
política econômica. Digo isto porque, quando participei em 1992, em Lima, de uma reunião do Foro de São 
Paulo, no qual os partidos de esquerda da América Latina se reuniram para decidir suas políticas 
econômicas para o futuro porque viam a possibilidade de chegarem a governar, os representantes do Brasil 
também me deixaram a impressão de que estavam mais preocupados com a legitimidade dos organismos 
internacionais e com poder mostrar que iriam poder governar e iriam ser responsáveis, do que com propor 
uma transformação das estruturas econômicas locais.  Eu havia ficado muito com essa idéia.  Por isso, 
alegra-me muito que aquela preocupação tenha sido superada e que hoje exista uma proposta de política 
econômica alternativa e não, simplesmente, fazer bem o que pede o Fundo Monetário Internacional. 
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Economia dos setores populares: propostas e desafios 

 

 

Paul Singer 

 

Antes de mais nada, eu queria agradecer aos companheiros o convite e a oportunidade de estar aqui, 
participando desse debate que, a meu ver, é de importância bem grande para a reconstrução de um 
pensamento que, para mim, seria certamente socialista, ou alternativo, ou revolucionário enfim. 

Estamos precisando urgentemente de, no mínimo, trocar nossas idéias para que nossa atividade e 
nossos esforços tenham uma certa coerência e consigam confluir numa sinergia cada vez maior. Por isso, eu 
particularmente sou grato pela oportunidade de falar depois do José Luís Coraggio, cujos escritos eu 
conheço, tenho acompanhado, e com o qual tenho algumas divergências, vocês logo verão quais. Quero 
deixar claro de antemão; além da admiração que tenho por ele, acho que realmente é um pensador de grande 
peso e influência merecida em nosso campo. 

Estou inteiramente de acordo com a parte propositiva da sua exposição, em que ele começou a dizer o 
que é preciso fazer. É praticamente o meu discurso, o que eu diria aqui. Então não vou repetir. O que tem 
interesse são as divergências; e são divergências teóricas, confluindo para a mesma finalidade. Os dois, 
acho, queremos o mesmo tipo de transformação. Logo, se trata de aprofundar para melhorar a nossa 
percepção analítica da realidade, sem a qual é difícil avançar coletivamente. 

A minha grande dificuldade conceitual, e que vocês jogaram no meu colo, é a Economia Popular. 
Aquilo que está no programa do nosso seminário é especificamente o nome dessa mesa: a “Economia dos 
setores populares – propostas e desafios”. Eu lamentei, já que só hoje recebi o trabalho de Gabriel 
Kraychete, apresentando o seminário33. Logo no começo, ele propõe uma definição que é basicamente a 
seguinte: “face à existência de diferentes denominações – economia popular, economia popular e solidária, 
socioeconomia solidária – convencionamos, neste passo, designar por economia dos setores populares as 
formas de reprodução da vida que não se situam estritamente na lógica da economia capitalista”. A minha 
crítica a essa definição é a mesma que eu faço ao terceiro setor: é que ela é negativa, só diz o que não é, 
define pela negação. Gabriel diz que a economia dos setores populares não é a economia capitalista. Ora, 
tudo que não é economia capitalista seria, portanto, a economia dos setores populares. É difícil, é 
complicado tentar entender algo meramente pelo fato de não ser uma outra coisa; é muito vago. O terceiro 
setor tem essa mesma dificuldade: tudo que não é público, que não é capitalista, é terceiro setor. Mas o que 
é, de fato, o terceiro setor? E é um setor, de fato? Será que alguma coisa que não é alguma coisa diferente, 
constitui, por causa dessa negatividade, alguma positividade? Eu acho que não. 

Coraggio sugere – e eu queria fazer a crítica a isso para a gente poder ter o debate – que a unidade da 
economia popular, ou dos setores populares, é a “unidade doméstica”. E, então, arrola uma série de tipos de 
recursos da unidade doméstica popular que coincidem muito com o que eu chamaria, nos meus termos, de 
“classes trabalhadoras” – no plural. Classes trabalhadoras, na minha definição, são as classes que 
sobrevivem na economia capitalista exclusivamente do seu próprio trabalho, ou seja, não têm capital. 

Mas, atenção: eu “digo classes trabalhadoras”, no plural, porque há uma classe assalariada que vende 
sua força de trabalho seja a empresas capitalistas, seja ao setor público, seja a unidades domésticas, como 

                                                      
33 O texto “Economia dos setores populares: entre a realidade e a utopia” 
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ele mostrou muito bem. Mas há, também, uma outra classe trabalhadora, que tem meios de produção 
próprios mas que não explora o trabalho de outros, porque não tem assalariados. É essa classe que está 
presente no que chamamos classicamente de “produção simples de mercadorias”. 

A produção simples de mercadorias é efetivamente um modo de produção inserido na economia 
capitalista: é uma parte importantíssima da agricultura; é uma parte muito importante do pequeno comércio; 
no setor de serviços, ela tem uma expressão muito grande; tem uma expressão menor na indústria, mas 
mesmo aí ela existe. É toda uma economia. Mas os trabalhadores assalariados são uma outra classe 
trabalhadora: uma classe que vende força de trabalho, não tem capital, não é uma economia, é uma parte 
integrante da economia capitalista. 

Acho que nós não podemos tomar a “unidade doméstica” como descrevendo uma economia. Esse é o 
ponto talvez central de divergência que eu tenho com o Coraggio. A unidade doméstica é uma unidade de 
consumo, e pode ser também – não nego isso – de produção. Mas, quando ela vende força de trabalho, não 
produz coisa nenhuma. Porque, neste caso, a unidade doméstica não é uma unidade de produção; é uma 
unidade pura de consumo, que recebe meios para consumir vendendo força de trabalho. É completamente 
diferente de uma unidade doméstica que produz bens e serviços: essa sim, é uma unidade de produção de 
mercadorias, de serviço, do que for. 

A maior dificuldade, ou se quiserem, a maior objeção teórica que eu tenho à proposta do Coraggio é 
quando ele se refere aos setores populares como a todos os assalariados. Na realidade, eu entendo os setores 
populares como todas as unidades domésticas – por favor, me corrijam se eu estiver errado – que vivem, em 
última análise, do seu trabalho. Por isso é que ele chama, também, de “economia do trabalho”. Portanto, 
todas as unidades domésticas, exceto aquelas capitalistas e as rentistas. 

Ao meu ver, pelo que tenho pesquisado, nós temos navegado em águas praticamente as mesmas e as 
preocupações são as mesmas. Por isso é que eu me sinto totalmente em casa ao discutir isso com ele. O que 
ele está propondo fazer é altamente relevante para nós: ele está tentando entender a sociedade moderna, não 
através dos clichês antigos, inclusive marxistas, mas de uma forma nova. E eu estou criticando porque 
merece crítica, porque é um esforço inovador importante. Se a minha crítica ajudar, no sentido de precisar 
melhor, aí, sim, eu vou ficar muito feliz. 

Qual é o ponto? É que as unidades rentistas não podem ser colocadas em bloco, porque você tem, 
num extremo, a rentista miserável: grande parte dos aposentados, que, no Brasil, ganha salário mínimo – 
são 8 milhões de pessoas, mais os aposentados rurais, todos paupérrimos. E você tem no outro extremo, 
uma elite de herdeiros que vive de rendas. Então não dá para colocar as unidades rentistas como um todo, 
numa mesma categoria, fora dos setores populares. 

Mas a palavra “setores populares” tem uma história, e eu acredito que nós não podemos deixá-la 
inteiramente de lado. Nós não podemos redefinir as palavras – embora eu lhe reconheça esse direito, claro, 
como teórico – sem considerar o seu significado histórico. Há uma conotação de “pobre” como “popular”... 
Durante 30 anos, para nós, classes populares são classes de baixa renda. Agora, no que o Coraggio nos 
propõe, a alta renda está dentro das classes populares. O que ele diz é que todos os assalariados estão dentro 
das classes populares. Então, até mesmo os que dirigem as maiores empresas capitalistas se incluem, porque 
eles são assalariados. Se o sujeito é um diretor da Volkswagen, ou do Bradesco etc. etc. etc., ele faz parte 
das classes populares? Eu acho isso complicado. 

No que se chamaria de “unidades domésticas capitalistas” você vai encontrar, eu penso, um vácuo, 
um zero; não existem quase “unidades domésticas capitalistas”. O que é, de fato, uma unidade doméstica 
capitalista? Obviamente, é uma família que tem como provedor o capitalista que vive de lucros. Eu andei 
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estudando esse assunto: são pouquíssimos. Todos os capitalistas ativos ganham salários. Quer dizer, não há 
classe capitalista como coisa pura. Os capitalistas são de duas espécies: ou são rentistas, que são poucos e 
não me parecem muito significativos; ou, então, são assalariados, ou seja, dirigem as empresas que 
dominam e das quais são grandes acionistas. Quanto a estes, a parte substantiva dos recursos que utilizam 
na sustentação de suas unidades domésticas vem do fato de serem assalariados. 

Você vai dizer que isso é problema de estatística. Mas não é. Porque, na realidade, se eu entendi 
direito – e eu, de fato, estou fazendo críticas para tentar entender melhor – a economia do trabalho, ou a 
economia dos setores populares que o Coraggio está querendo desenvolver – e eu também quero – ela é, 
digamos, uma parte integrante da economia capitalista. 

Onde é, então, que ela se distingue de fato? Aqueles que dirigem a economia capitalista, que são 
todos assalariados – eu insisto nisso: isso é verdade, tratem de verificar se não acreditarem em mim –, estão 
na economia dos setores populares. Eles fazem parte das unidades domésticas de assalariados. A 
discrepância de salários é tão grande quanto a discrepância das rendas em geral. A renda de propriedade é 
oculta das estatísticas. Eu não estou dizendo que ela não existe, é claro que ela existe. Mas ela não serve 
para o consumo; ela em geral é usada para investimentos, especulações financeiras e assim por diante. As 
famílias dos capitalistas vivem de salários, altos salários, salários de milhões de dólares! Nos Estados 
Unidos, um sujeito que chega a ser diretor de empresa grande vira, necessariamente, milionário, no fim da 
vida. 

Eu não estou pegando “detalhezinhos”... Porque eu estou interessado, tanto como Coraggio – e acho 
que a maior parte de vocês – é em pensar uma economia alternativa ao capitalismo. E essa economia 
alternativa ao capitalismo, eu acho que não pode ser recortada pelas unidades domésticas. Vou fazer uma 
contraposição. Evidentemente, não vou ficar só na crítica negativa. Eu vou fazer uma proposta diferente e 
vamos discutir, para ver o que vocês acham. 

Eu diria que a economia não capitalista se caracteriza basicamente por princípios socialistas ou 
cooperativistas; que é exatamente a mesma coisa, pelo menos, ao ver de Marx e ao ver de Lenin. Não tem 
nenhuma diferença. Ou seja, são empresas igualitárias, em que a posse da empresa é de todos os que 
trabalham nela, por igual. Isto não é importante apenas no sentido de dar uma certa igualdade na 
participação do excedente que pode, economicamente, nem ser muito importante. Mas é importante também 
politicamente, no sentido de ser uma empresa democrática, em que todos os que nela trabalham têm o 
mesmo poder de decisão, pelo menos em princípio, estatutariamente. Se ela é pequena, essa igualdade se 
realiza na sua rotina cotidiana. Isso a gente sabe que é verdade: pequenas cooperativas, até 20, 30, 40 
pessoas, se reúnem diariamente para resolver seus problemas, delegam funções rotativamente etc. Não se 
cria dentro delas nenhuma divisão de classes, ou de funções, ou de camadas. 

A grande dificuldade em realizar os princípios igualitários, socialistas e democráticos, da economia 
que eu chamo de solidária, é numa grande empresa. Por isso, existe uma escola de pensamento importante 
que simplesmente acha que não deve haver grande empresa. Porque ela é inerentemente desigual, 
polarizante: por um lado, tende a alienar e deixar de lado a grande maioria dos que participam; por outro, 
concentra o poder, o conhecimento, a sabedoria etc., num outro pólo, numa minoria dominante. 

Devo dizer que a história das grandes empresas cooperativistas levanta temores. Estou pensando 
muito na experiência de Mondragón, que é hoje o maior complexo cooperativo do mundo. É uma coisa 
séria. Tem muito êxito econômico e uma presença enorme na Espanha. São 40 mil pessoas trabalhando lá, o 
que confirma certos temores. Eu não vou dizer que Mondragón deixou de ser cooperativa. Ela ainda 
mantém formalmente todos os princípios, mas os vive gradativamente menos, pelo que se sabe – quero ser 
muito cauteloso nisso... 
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Quer dizer, a Economia Solidária não é uma receita que se aplica, dá certo, e o sujeito já pode 
esquecer e ir para outra. É uma luta contínua: descobri que a luta pela democracia, pela igualdade, 
provavelmente vai prosseguir sempre. Não é uma luta que você vence de uma vez. Acontece a mesma coisa 
com a democracia política num país, que é uma famosa preocupação e angústia, sobretudo nossa, aqui da 
América Latina: a consolidação da democracia. Mas o que é a consolidação da democracia? É quando você 
tornou as regras, as condutas e os valores democráticos tão profundamente enraizados nas pessoas, nos 
cidadãos, que a democracia é praticamente uma segunda natureza? Será que isso é verdade na Suécia? – 
que, eu acho, é um dos países mais democráticos do mundo. Será que é verdade no Canadá? Ou nos Estados 
Unidos, que, afinal de contas, são a mais velha democracia formal? Eu acho que não. Acho que a 
democracia tem, junto com o cooperativismo, junto com as formas igualitárias, uma propensão à 
degeneração. Portanto, é preciso lutar contra essa degeneração, é preciso regenerar a democracia, eu diria, 
mais ou menos periodicamente. 

Estou me lembrando de uma famosa frase de Thomas Jefferson, que dizia que a árvore da liberdade, 
para poder florescer, teria que ser regada periodicamente com o sangue dos tiranos. Eu não sou tão 
romântico assim. Não estou pensando em regar nada com o sangue de ninguém. Vamos pensar sério: nossos 
sindicatos, nossos partidos políticos, nossas igrejas têm momentos de grande democracia, de grande 
igualdade, de grande mobilização. Mas também têm momentos em que as pessoas se afastam, estão 
cansadas, não vêm às assembléias, que se esvaziam: há muita pasmaceira, apatia, e assim por diante. É isso 
que está acontecendo em Mondragón. Mondragón está sofrendo um processo de crise porque deu certo. E 
deu certo porque suas gerências foram competentes levando a um grande êxito econômico. Mas o resto dos 
trabalhadores está praticamente largando de mão. É esse o problema. 

Estou aqui, com toda a franqueza, colocando para vocês o que para mim é a alternativa a desenvolver. 
Aquilo que o Coraggio chamou “economia do trabalho”, ou “economia popular” – não vamos brigar por 
nomes – é necessariamente uma economia autogestionária. Pegando a palavra “autogestionária” como 
síntese, é exatamente isso: igualdade e democracia; igualdade econômica relativa e democracia de decisão 
absoluta. Nisso, pelo menos, eu não faria a menor concessão. 

Por que democracia econômica relativa? O ideal seria que houvesse igualdade econômica nas 
cooperativas, como houve no passado. Ou seja, não que todo mundo ganhasse por igual: melhor ainda, que 
cada um ganhasse de acordo com suas necessidades. Se alguém tiver mais necessidade, sei lá, mais filhos, 
família maior, doença ou qualquer outro motivo assim, deveria ganhar mais do que outro que não precisasse 
de tanto. Esse é o nosso ideal. Mas essas cooperativas que estamos formando, que estamos incubando em 
nossas universidades, que estamos criando através da Anteag, das Secretarias Municipais do Trabalho e de 
iniciativas as mais diversas, estão mergulhadas na sociedade capitalista, nos valores competitivos, 
individualistas etc., da sociedade capitalista. Fechar os olhos a isso e dizer: não, vamos fazer um parêntese, 
vamos criar uma coisa completamente fechada, protegida – como, mais ou menos, imagino, devam ter sido 
os conventos na Idade Média... Não, não é por aí que nós vamos transformar o país. Para mim, a proposta 
de Economia Solidária é para todos, não é para uma minoria seleta que pelo seu exemplo, exclusivamente, 
vai ajudar a transformar a humanidade. 

Assim, na realidade, em nossas cooperativas a retirada é desigual. Mas não é pelas necessidades das 
pessoas, é por sua qualificação. Ou seja, nestas cooperativas que nós estamos formando e que vai constituir 
uma vasta Economia Solidária no Brasil. A grande maioria das cooperativas não paga por igual, mas paga 
muito menos desigualmente do que nas empresas capitalistas. É fácil comparar porque muitas delas, até há 
pouco eram empresas capitalistas, passando então a economias solidárias ou cooperativas. O que é que 
acontece na prática? A decisão do que cada um retira por mês é democraticamente tomada por todos, por 
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igual: uma cabeça, um voto. A própria maioria que ganha menos – é uma pirâmide – é quem decide que os 
mais qualificados não vão ganhar como ganhavam no antigo emprego. Ocorre uma sensível redução das 
desigualdades. 

Pelos meus valores, não é o ideal. Mas é aceitável por ser democrático. Porque é assim que as pessoas 
que compõem essas cooperativas entendem que deve ser. É o seu senso de justiça. 

A primeira cooperativa que conseguimos incubar em São Paulo é novíssima. Pois eles decidiram 
agora, com base numa série de novos contratos que conseguiram fazer, que todo mundo vai tirar R$ 400,00 
por mês. Decidiram sozinhos. Não fomos nós que os induzimos a tanto. Eu acho um avanço. Mas não me 
surpreenderia se, amanhã, com outros tipos de contratos nos quais certas qualificações fossem consideradas 
estratégicas, importantes e decisivas, eles próprios criassem desigualdade econômica entre si. 

Eu estou dizendo essas coisas porque gostaria de tentar descrever o que, para mim, seria a economia 
alternativa ao capitalismo. E porque acredito que ela tenha, realmente, uma chance de mudar historicamente 
o sistema. 

A palavra “cooperativa”, em nosso país, é muito controversa. Há um monte de cooperativas falsas, 
que de cooperativa só têm o nome. Então, só para não perder tempo, vamos falar em empresas 
autogestionárias. Há 200 anos, a classe trabalhadora no mundo inteiro está formando empresas 
autogestionárias. Isso é um fato. Um fato histórico, eu diria, e muito pouco considerado por todos nós. Eu 
mesmo, ao reler trabalhos meus, escritos há 10 anos, simplesmente não considerava o modo de produção 
cooperativa como um modo de produção específico. Eu sempre trabalhei com modos de produção no 
capitalismo, mas me esquecia de que havia também esse. 

O fato concreto é que ele foi importante. Eu só o descobri agora porque estou dando um curso sobre 
isso, em São Paulo. Há países que eram quase inteiramente cooperativos. Um deles é a Islândia. Tudo bem: 
é um país pequenininho, uma ilha lá no norte... Mas o fato é que 70% dos produtos da Islândia eram 
produzidos e transacionados por cooperativas. Uma outra economia quase inteiramente cooperativa era a 
dos Esquimós, ou Inuits. Os Inuits estão isolados ali, junto ao Pólo Norte, e são quase que inteiramente 
organizados por cooperativas de pesca. Tudo que eles produzem e tudo que consomem, em geral, o fazem 
via cooperativas. Estes são alguns exemplos de cooperativismo em certas pequenas sociedades. 

Mas há outros países em que o cooperativismo é um componente importante. Nos países 
escandinavos, por exemplo, o cooperativismo chegou a ser muito forte: na Dinamarca, na Noruega, na 
Suécia e na Finlândia, sobretudo na Finlândia; tanto agrícola como urbano, de consumo e mutualista. Hoje 
eu não sei como está. Nem sei bem como está no Brasil: qual é o tamanho da economia solidária nesse país? 

Eu estou quase que todo mês descobrindo novas coisas. Há mais economia solidária nesse país do que 
a gente imagina. Certamente, não é a economia dominante, mas ela é forte e muito difusa. E pode vir a se 
fortalecer ainda mais se nós conseguirmos trazê-la à tona: tornar essas muitas cooperativas, associações etc. 
conhecidas entre si, e criar formas de troca solidária, de comércio solidário. As 15 incubadoras 
universitárias de cooperativas poderiam também incubar cooperativas que fecham as cadeias produtivas das 
cooperativas. Isso é perfeitamente possível. 

Nós temos um Fórum de Economia Solidária em São Paulo, com 17 grupos de costura. São pequenas 
pré-cooperativas, de mulheres muito pobres, que obtiveram algumas máquinas de costura e tentam 
sobreviver. A costura, a confecção é uma das áreas mais exploradas. Porque: marido desempregado, filhos, 
mãe, todos trabalham quase 24 horas por dia, e pode-se imaginar quanto se ganha... Mas nós conseguimos 
resgatar esses 17 grupos – deve haver mais – e vamos, com o Senai, tentar melhorar o nível tecnológico da 
sua atividade. Pretendemos colocar alguns artistas junto com eles, para que criem um produto de alta 
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qualidade e, com isso, possam melhorar. Em Porto Alegre, por exemplo, há uma cooperativa de confecção 
incubada pela Prefeitura, que faz desfile de modas em Buenos Aires. 

Com isso, evidentemente, eu estou inteiramente de acordo com uma das coisas que o Coraggio falou, 
e que eu acho extremamente importante: a economia solidária não tem que ser uma economia de pobre. Eu 
fico meio nervoso quando ouço dizer: é uma economia de microempresa, de pequenas cooperativas, de 
pequeno... Por que pequeno? Por que pobrinho? É pobrinho, claro. Ele não tem capital nenhum! 

Nós trabalhamos nessas incubadoras no Rio, no Ceará, em São Paulo e em outros lugares, com uma 
população realmente muito pobre. Por enquanto, não têm crédito nenhum. E, muitas vezes, o que acaba se 
criando é uma cooperativa de trabalho que parece demais uma agência de trabalho; coisa que me deixa 
cheio de dúvidas. Mas é melhor que nada. Porque, para essas pessoas – e é outra coisa que eu queria 
colocar, inteiramente de acordo com o que Coraggio sustentou –, é uma revolução pessoal. É muito 
impressionante! Chegando ao salão da igreja – praticamente a igreja tem sido o nosso ponto focal – nós 
conversamos com as pessoas, começamos a falar de cooperativismo, fazemos jogos cooperativos e, de 
repente, as pessoas notam ou descobrem em si próprios que já praticavam um monte de solidariedade sem 
ter esse nome, sem ter esse conceito, sem ter essa consciência. Porque pobre, se não é solidário, não 
sobrevive. 

Só que nós transformamos isso, que é uma prática, uma prática com fins práticos, num valor. Eu 
ainda diria que eles absorvem esse valor com sofreguidão. Não é uma coisa artificial; não é algo que se 
tenta passar com discurso de classe média. É um valor que é deles. Eles sabem que é isso mesmo, que a 
união faz a força; que, se eles se ajudarem, têm possibilidades praticamente ilimitadas. Mas que, 
isoladamente, cada um está encerrado no círculo vicioso de pobreza, numa tremenda crise, quase uma 
catástrofe. 

Nós estamos fazendo essa experiência no Brasil inteiro. Estamos levando valores que, a meu ver, são 
absolutamente naturais para a condição a que o capitalismo reduziu uma parcela extremamente importante 
da classe trabalhadora. Por isso, eu acredito que nossa proposta tem viabilidade. Só depende de nós. Há mil 
dificuldades: nós não temos fontes de crédito, ainda não temos capacidade empresarial, temos enormes 
deficiências... Tenho quase certeza de que grande parte das cooperativas que estamos formando, 
provavelmente, não vão dar certo economicamente. Mas já conseguimos o fundamental: conseguimos 
despertar as universidades, gente! A universidade tem um potencial, uma riqueza de recursos, de 
conhecimentos que, eu diria, é muito respeitável. Por enquanto, são só 15. Mas acredito que vamos ter 
dezenas de universidades no Brasil trabalhando diretamente com todo o movimento cooperativo. A idéia de 
incubadora não consiste meramente em criar novas cooperativas. Consiste em estar a serviço de todas as 
cooperativas do país e, quiçá, também as de fora do país, sem limites. 

Nossa primeira cooperativa tem um nome bem sui generis: ela se chama Cooperbrilha – Cooperativa 
Força da Lua Brilhante. Ainda há pouco, demos um curso para formadores de novas cooperativas e a 
direção da Cooperbrilha veio fazer o curso, porque eles querem formar novas cooperativas ou, no mínimo, 
formar mais gente para a deles. Eles precisam, querem dar uma formação; o que é uma coisa bastante 
comovedora e, diria mesmo, entusiasmante. 

Mas eu tenho certeza que vocês, ainda nesse seminário, vão ouvir outros depoimentos, a meu ver, 
muito análogos. É claro que eu estou entusiasmado! Quem não estiver entusiasmado deve ver com certo 
ceticismo o que eu estou contando. Acho que não estou exagerando, só que isso pode ser interpretado de 
outras formas: como uma bolha de sabão. Tudo isso pode acabar amanhã. Já aconteceu antes. Eu não 
acredito. 
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Não acredito por aquilo que, supostamente, o Fiori e o Chico de Oliveira já disseram aqui antes: esta 
é uma crise sistêmica do capitalismo. Não para os capitalistas. Certamente, eles não estão em crise 
nenhuma. O que acontece conjunturalmente na Ásia, ou aqui, na América Latina, em que um país cai numa 
recessão, perde 5 a 10% do produto interno, 2 anos depois recupera, mas uma grande parte da classe 
trabalhadora empobreceu definitivamente e nunca mais vai se recuperar, isso não é crise para o capitalismo. 
É crise para nós. A crise é conforme você olha: conforme o seu critério, o seu ângulo. Esta crise, 
provavelmente, não se resolve em poucos anos. E por tentativa e erro, eu diria, por redescobrir a velha 
pólvora – porque isso é o que já se fazia no século passado – nós estamos encontrando uma solução. 

A Economia Solidária, do jeito que eu estou descrevendo, é uma solução efetiva para os 
trabalhadores, mesmo sem qualquer apoio governamental. Se tiver apoio governamental, aí é muito mais 
solução ainda. Daí a importância da luta política, como o Coraggio mencionou. A eleição do Olívio Dutra, 
no Rio Grande do Sul, me parece uma coisa muito decisiva nessa batalha. 

Vocês receberam a Ford, aqui na Bahia. Ela deixou um buraco, no Rio Grande do Sul, uma área 
terraplenada vazia. E deixou 600 milhões de reais, se não me engano, nos cofres do Governo do Estado – 
diferença suficiente para que ela fosse embora. Pelo que eu sei, uma boa parte desse dinheiro vai ser 
devotada à economia solidária. Não estou dizendo que Olívio Dutra prometeu: são coisas muito mais 
concretas que já estão acontecendo. Esse terreno, provavelmente, vai ser um espelho: a Ford, aqui na Bahia, 
vai montar a sua empresa e criar um certo número de empregos diretos e indiretos. E o Governo do Rio 
Grande do Sul, com um Programa totalmente oposto, vai também criar empregos. Depois vai se ver o 
resultado. Eu acho que isso vai ser altamente político e instrutivo para o povo brasileiro. 

Eu queria dizer a vocês que a maior central sindical brasileira, a Cut, está nessa batalha. Houve 
enormes incompreensões e muita resistência dentro da Cut, mas foram superadas. Hoje, a Cut está 
montando uma Agência de Desenvolvimento Solidário. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo – 
hoje, do ABC – já transformou 11 empresas capitalistas, que faliram ou estavam em vias de falência, em 
cooperativas. Quer dizer, o próprio Sindicato está incubando cooperativas. 

A Confederação Nacional dos Metalúrgicos tem um programa de Educação Básica, chamado 
Integrar, e contratou, com fundos do Fat, o serviço de 4 incubadoras de cooperativas: a do Rio de Janeiro, a 
de São Paulo, a de Santo André e a de São Carlos, que devem, em princípio, ajudar na criação de umas 60 
cooperativas de desempregados por todo o Estado de São Paulo. 

São algumas coisas que estão acontecendo. Quer dizer, pelo menos neste momento, há reais 
perspectivas de se criar, no Brasil, uma economia solidária explícita. Não apenas essa implícita, que sempre 
existiu e continua se formando. Mas uma economia solidária explícita, autoconsciente, que está se 
encontrando, como aqui nesse momento. Eu venho participando de reuniões como essa há já um ano e 
meio. Pelo menos há 3 anos eu estou nessa luta. Mas há um ano e meio, quase que todo o mês, 2 a 3 vezes, 
vou pelos vários lados do Brasil. É um negócio muito entusiasmante! Algo está mudando! 

Eu queria terminar essa exposição dizendo o seguinte: eu continuo socialista, como sempre fui. Acho 
que essa economia que a gente gostaria que substituísse o capitalismo, para mim, se chama socialismo. 

O grande problema com as tentativas de se construir o socialismo – na China, em Cuba etc. – não foi 
a má intenção desse ou daquele. Não creio que o socialismo tivesse fracassado por alguma conspiração 
burocrática, ou algo do gênero. Simplesmente, é que ninguém se deu ao trabalho de pensar como é que 
seria, de fato, a economia socialista. Lenin, no fim da vida, escreveu um artigo que foi publicado no Pravda, 
6 meses depois da sua morte, em meados de 24; chama-se “Sobre a Cooperação”, onde ele diz literalmente: 
“nós lutamos contra os velhos cooperativistas porque estávamos certos de que tinha que priorizar a tomada 
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do poder etc. Agora que os meios de produção estão na mão da classe operária, para construir o socialismo, 
precisa fazer uma coisa só: é levar todo mundo para as cooperativas.” Isso é literal. “Não há nenhuma coisa 
a fazer agora a não ser usar a experiência das cooperativas para construir o socialismo.” É exatamente isso. 

O fato é que o cooperativismo que havia na Rússia, na época da Revolução, não era o cooperativismo 
de produção, mas aquele de consumo ou de comercialização agrícola. Ou seja, não se tinha a experiência 
concreta de fazer cooperativas de produção. 

A França é um dos poucos países que tem essa tradição. A cooperativa de produção é uma invenção 
francesa. A cooperativa de trabalho é um invenção italiana. Os pântanos, ao redor de Roma, foram secados 
por cooperativas de trabalhadores contratados pela Prefeitura para fazer esse serviço. Hoje em dia, nós 
temos Mondragón, temos experiências de cooperativas de produção importantes no norte da Itália e, no 
mínimo, na Espanha. Um tanto ou quanto espalhadas, inclusive na Índia, no Brasil... 

Essas experiências de cooperativas de produção são complicadas. Não se trata de uma coisa simples, 
eu queria chamar a atenção de vocês para isso. É completamente diferente de uma cooperativa de consumo, 
de uma cooperativa mutualista, de seguros etc. Estas, no fundo, são um sistema de serviços: você se serve 
delas. Você entra como sócio, deve participar da vida associativa senão não faz sentido mas, no fundo, você 
só usa quando precisa. Se é cooperativa de supermercado, você vai fazer suas compras mensais; se é uma 
cooperativa de saúde, você vai se tratar. 

No entanto, uma cooperativa de produção é totalmente diferente. Ela tende a ser uma comunidade 
cooperativa. Você passa 8 horas por dia, 5 dias por semana o ano inteiro, a não ser nas férias, interagindo 
com aquelas pessoas. E o seu destino social e econômico depende daqueles outros; há uma relação de 
confiança a ser reafirmada, diuturnamente, muito profunda. Fazer cooperação produtiva é uma coisa muito 
delicada, mas dá certo. Ela existe, não é uma invenção puramente de livros. Só que ela tende a degenerar. 

Eu queria falar disso agora porque, também, não está na hora de dizer: descobrimos como fazer o 
paraíso na terra, podemos descansar. Há problemas. Um é que nós estamos numa economia capitalista e o 
modelo da cooperativa, no fundo, é de empresa capitalista: exceto na parte de igualdade e democracia. Mas, 
o modelo tecnológico, o ter que se tornar competitivo, tudo isso é inevitável, e não poderia ser diferente. 
Mondragón, por exemplo, produz cozinhas industriais, fogões e geladeiras. Como é que se consegue colocar 
um fogão e uma geladeira de boa qualidade a preço competitivo, a não ser olhando o que as empresas 
capitalistas americanas, japonesas etc. estão fazendo? 

Isto é meio perigoso, para não dizer mortal, para uma cooperativa. Por quê? Porque as empresas 
capitalistas tendem a ser muito hierárquicas, tendem a concentrar todo o conhecimento numa ponta – nos 
engenheiros, nos economistas, nos administradores, nos verdadeiros capitalistas assalariados – e reduzir o 
resto dos trabalhadores a executores mais ou menos automatizados e muito alienados. Eu não estou 
fantasiando. Isso é exatamente o que aconteceu em Mondragón. O problema com Mondragón é que eles 
usaram métodos tayloristas tanto quanto Lenin: porque isso era a condição do êxito. Mais tarde, em 
Mondragón começaram a usar métodos da Volvo, métodos escandinavos etc., com muita dificuldade. 
Levam-se anos para passar de um método de produção a outro. 

Então, nas atuais condições, de cooperativas isoladas, débeis, precisando fazer das tripas coração para 
sobreviverem economicamente, há o seríssimo perigo de elas se transformarem num simulacro da empresa 
capitalista: com normas democráticas e igualitárias que ficam no papel e não são praticadas. Não porque a 
direção seja demoníaca e assim o queira. Mas, pelo contrário, porque o resto do pessoal está muito feliz de 
conseguir tirar um bom salário e não ter perigo de ficar desempregado. A degenerescência – pelo pouco que 



91 

 

eu sei sobre esse assunto: precisamos, todos, conhecer muito mais – acontece, quase sempre, mais pela 
apatia da base do que pela má fé, ou o que seja, das elites. 

Uma pesquisadora americana – Sharryn Kasmir – fez uma pesquisa com os trabalhadores de uma das 
empresas de Mondragón, uma grande cooperativa, e os de uma grande empresa capitalista, na área de 
Mondragón. Eu só vou dar um resultado interessante. Quando se fala na crença e na realização dos valores 
cooperativos, claro que havia mais adesão a isso na Cooperativa de Mondragón. Mas essa adesão é 
visivelmente maior entre os gerentes. Eles é que eram cooperativistas. Entre os trabalhadores, mais ou 
menos a metade dizia: “não, isso para mim não tem nenhum interesse; é igual a estar numa empresa 
capitalista; estar numa empresa cooperativa não faz nenhuma diferença, exceto que eles pagam bons 
salários e que não há desemprego; etc.” Isso é muito representativo. 

No caso específico de Mondragón – a origem de todo o complexo é uma escola, que agora é uma 
grande universidade, em que o ensino dos valores cooperativos é um dado muito forte: padre José Maria 
Arismendarrieta foi o fundador dessa Escola – os quadros que dirigem o complexo cooperativo são pessoas 
que, desde cedo, passaram por uma formação escolar e hoje continuam firmes, crendo nesses valores e 
tentando praticá-los. Não obstante, uma parte significativa dos trabalhadores, pelo menos nessa pesquisa 
feita numa única empresa – não vamos também generalizar demais –, era extremamente cético a respeito 
disso. 

Nós estamos ensaiando o socialismo em condições difíceis. Mas, vale pelo que vale. O Professor 
Coraggio está falando em 20 anos. Eu acho que não vou viver 20 anos. Já desisti de marcar datas para 
alcançar coisas. O fundamental é que está muito bom o que nós estamos fazendo agora. Basta olhar para a 
cara das pessoas que formam cooperativas na favela. Além disso, a gente já sabe que está fazendo alguma 
coisa certa. Seja no que for que vai dar depois... 

Acho que há razões – científicas, teóricas – de peso, que nos permitem ter esperanças racionais. Isso é 
mais que ativismo social. Acho que tem um significado maior, desde que ligado à luta política, desde que 
ligado às mudanças nas políticas econômicas, como Coraggio nos falou. Mas eu acho que luta política, luta 
sindical, luta pela recuperação do emprego – capitalista inclusive –, luta pela renda mínima, e outras várias 
frentes de luta importantes, são todas, ao meu ver, lutas pelo socialismo. 

Contudo, esta coisa específica que nós estamos discutindo aqui, que é a construção de ensaios de 
empresas socialistas, me parece de uma importância histórica absolutamente excepcional. Não sei se vocês 
compartilham: eu gostaria de reproduzir grandes empresas socialistas porque elas incorporam a melhor 
tecnologia, da qual eu não abro mão. 

Isso é uma outra discussão. Acho que o desenvolvimento das forças produtivas é alguma coisa 
positiva. Sou a favor do transplante de fígado: eu quero que todo o mundo que precisa do transplante de 
fígado, ou de coração etc., pobre ou rico, possam tê-lo. 

Não estou pensando num socialismo que seja um passo atrás em direção à natureza. Eu penso para 
frente. Claro, isso não nos impõe todas as mudanças da grande empresa capitalista que já está, ela própria, 
em transformação. A empresa capitalista não é uma coisa parada no tempo. Está em processo de 
transformação extremamente interessante. Não sei quanto dá para generalizar, mas há empresas capitalistas 
que se democratizam relativamente, e aumentam a sua competitividade nas áreas da mais alta tecnologia. 
Tenho provas disso; não é fantasia. 

Há um brasileiro, chamado Ricardo Semler, que herdou uma indústria de fogões do pai dele. Como 
ele era um moço com idéias para frente, democratizou para valer essa indústria. Só que, agora, ele não tem 
mais a indústria: esta ficou uma coisa mínima. O que ele tem, atualmente, é uma empresa 15 a 16 vezes 
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maior do que a que ele herdou. Ou melhor, é uma coleção de empresas de alta tecnologia, todas elas de 
prestação de serviços. Uma delas é uma empresa de engenharia ambiental onde 80% dos funcionários têm 
Phd: eles ajudam a Petrobrás a não poluir os mares de onde o petróleo é extraído. Essas empresas são 
totalmente democráticas. Cada uma determina quem vai ficar, quem vai sair, quem vai entrar, quais são os 
seus objetivos e quanto ganha cada um. E elas são muito competitivas. Parece que há outros casos 
semelhantes. Quando eu discuti isso com meus alunos, lá na USP, vários falaram de uma fábrica de bonecas 
em que também se fez assim e deu muito certo. 

Vai ver, a velha hipótese do Marx estava certa: o desenvolvimento mais recente das forças produtivas, 
quem sabe, exige uma mudança nas relações de produção, numa direção mais liberal, libertária, democrática 
e igualitária. Quem sabe? Seria interessante se verificar. 

Só para terminar; uma das coisas que o Coraggio falou e que eu queria aprofundar é a questão das 
escolas. As escolas, acho que tanto na Argentina como no Brasil, foram criadas para formar assalariados. 
Não estou dizendo que os educadores queriam isso. Mas, na prática, acabou sendo assim. Quer dizer, a 
grande perspectiva da formação é que as pessoas fossem ser assalariadas. Isto é muito ruim para nós, que 
queremos fazer economia solidária. Porque as pessoas são muito disciplinadas, muito condicionadas a 
receber diretrizes e muito pouco condicionadas a tomar iniciativas, a serem críticas etc. 

Hoje, estão surgindo escolas radicalmente diferentes, escolas democráticas em que o currículo é 
decidido pelas crianças junto com os “professores”. Existem – descobri isso recentemente – mais de 100 
escolas desse tipo. Ou seja, é preciso fazer uma revolução na forma de criar nossos filhos, nas famílias e nas 
escolas. E isso já está acontecendo, em alguma medida, em vários países do mundo. Essas escolas são 
particularmente fortes em Israel, na Áustria, na Alemanha, no Japão. Curiosamente, nesses países é que elas 
se multiplicaram mais, por enquanto. Mas, provavelmente, ainda vão se multiplicar muito. Em São Paulo, 
está sendo formada uma escola que vai oferecer 40% dos seus lugares, subsidiados pela Fundação SEMCO 
do Semler, a filhos de cooperados. Por que cooperados? Porque as pessoas que estão querendo criar essa 
escola acham que filho de cooperado tem mais valores democráticos e vai entender a autogestão da escola 
com mais facilidade do que filhos de outras origens. Será que eles têm razão? 

Obrigado. 
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Questões debatidas 

 

 

Paul Singer 

 

Não exclusividade a cooperativas 

Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Professor Coraggio. Acho que ele fez uma discussão 
muito interessante de nossas perspectivas. Há um ponto apenas que eu queria esclarecer. 

Eu não acredito que nós vamos ter uma economia toda formada por cooperativas. Não é isso; nem é 
desejável. Acho que a produção simples de mercadorias é uma coisa que, provavelmente, tem uma longa 
vida. E existem fortes tendências hoje, por causa da tecnologia, dela se desenvolver em formas semi-
combinadas: como clubes de trocas, por exemplo. Quer dizer, a própria economia individual, os pequenos 
produtores, os microprodutores ou autônomos, têm formas novas de se organizar que também são 
solidárias. Não há uma oposição. Eu acredito que numa economia, vamos dizer, dominada por cooperativas, 
há espaço para a economia capitalista. Tem que haver liberdade para que, se alguém quiser criar empresa 
capitalista e outro quiser ser assalariado, isso devia ser um direito humano. 

 

Opinião pública e relações com o Estado 

Eu acho que nós deveríamos tentar conquistar a opinião pública. Já estamos começando. Já está 
havendo não só alguma publicidade, mas estamos começando a escrever, a ter uma produção acadêmica 
interessante. 

Eu tenho a maior hesitação em pedir, vamos dizer, proteção estatal para a economia solidária. Eu sei 
que na França eles têm: sempre foram subsidiados. Não obstante, isso é um problema grave, porque, numa 
democracia, você tem que supor que os governos mudam. E quando entra um governo mais conservador... 
Isso aconteceu com os kibbutzim, em Israel: eles entraram numa crise danada porque estavam, de certa 
forma, mimados com juros favorecidos, com empréstimos a perder de vista e assim por diante. De repente, 
quando privados disso, entraram numa crise de identidade terrível. 

Mas, independentemente disso, acho que já está pintando uma bancada cooperativista. Não a antiga 
ruralista, mas uma nova bancada. Eu estive na Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara, discutindo 
exatamente microcrédito, ou a possibilidade de se ter bancos do povo recebendo depósitos, cooperativas de 
crédito e assim por diante. Como resultado dessa discussão, a Comissão de Assuntos Econômicos da 
Câmara pediu uma parceria com a Unitrabalho – que é uma Fundação que une 70 e tantas universidades 
brasileiras – para pensar numa legislação de apoio às cooperativas populares. Então há perspectivas de que 
isso vá se desenvolver. Eu diria, perspectivas que são até bastante interessantes. 

Cooperativismo precisa de apoio externo. É uma experiência histórica em todo o mundo. As 
incubadoras universitárias, os sindicatos e as prefeituras deveriam criar, na medida em que houvesse na 
opinião pública apoio, uma rede de apoio às cooperativas. Eu acredito que as prefeituras do PT vão marchar 
nessa direção. Posso dar vários exemplos: Blumenau e Santo André estão, claramente, dando apoio 
concreto a incubadoras, Porto Alegre já está incubando. Então, acho que isso é uma frente de luta. Não há 
porque não fazer. É dinheiro público sim, mas para fins públicos. Eu seria muito favorável à luta dentro do 
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PT, dentro da Cut, dentro da Força Sindical e, assim, uma série de grandes organizações expressivas para 
que se ganhe esses apoios. 

 

“Mexer” com grandes proprietários 

Com respeito à questão, na transição à utopia, transição a uma sociedade melhor, de que se deve ou 
não mexer nos grandes proprietários e em suas propriedades? Eu acho que sim. E não é uma questão de 
longo prazo, pelo menos para nós, no Brasil. Claro que em cada país, em cada circunstância, isso será 
diferente. 

Nós estamos propondo, no Brasil, um “imposto de solidariedade”, que pode ser da ordem de 10% 
sobre as grandes fortunas no país, para ser eventualmente pago ao longo de 5 anos. A idéia é de fazer logo 
uma redistribuição da renda. Quer dizer, nós pretendemos reduzir a desigualdade nesse país, ainda para essa 
geração. Não é alguma coisa para dar resultado 50 anos depois. Isso tem que ser feito, de alguma maneira, 
tirando de quem tem demais e dando para quem não tem nada. 

No caso brasileiro, é dramático. Nós temos uma parte da população que não é pobre: é miserável. Não 
é a maioria. São 10% – 16 a 20 milhões de pessoas – que realmente não têm onde cair mortos. A nosso ver, 
e essa é uma discussão muito presente no PT hoje, o combate à pobreza é de absoluta prioridade nesse 
momento. De onde é que você vai tirar o dinheiro? Não é fazendo ajuste fiscal, não é com o Programa do 
FMI. Então teria que haver uma maioria democrática, evidentemente, favorável a alguma coisa dessa 
natureza. Não é aquela idéia antiga de expropriação dos expropriadores para fazer uma economia 
centralmente planejada. Talvez ainda haja gente que pensa assim, mas não é a maioria hoje. 

Eu acho que, no que se refere à economia, a gente está tateando, em direção a uma economia mista. 
Uma economia mista: com uma certa presença de Estado, com uma presença de economia socialista ou 
solidária forte, com a presença capitalista, uma presença de produção simples de mercadorias e, quem sabe 
até, uma presença grande de economia doméstica. Não é absurdo isso, ter novamente uma produção 
importante de autoconsumo. Acho que isso é consensual hoje, no Brasil, e não uma coisa só do PT: 
considerar essa parte da população que realmente tem que ser acudida com a máxima urgência. 

Bom, acho que tivemos uma discussão maravilhosa. Espero que possamos retomar em breve. 
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Sentido e possibilidades da economia solidária hoje* 

 
 

Luiz Inácio Gaiger 

 
Inicialmente, tenho a dizer que é uma grande satisfação poder comparecer a este encontro, 

compartilhar com vocês algumas idéias e, sobretudo, poder enriquecer-me com tudo que tem sido dito e 
discutido nesses dois dias. Sem dúvida, os organizadores desse seminário estão de parabéns. Eu considero 
um evento de primeiro nível e muito necessário, nesse momento, dentro do campo de reflexão desse 
trabalho direcionado à constituição de uma nova economia popular: uma Economia Solidária. 

Já foi dita alguma coisa a meu respeito, mas eu gostaria de enfatizar o lugar de onde eu vejo essa 
realidade e, portanto, de onde eu falo sobre ela. A minha relação com esse tema se deu, principalmente, a 
partir de pesquisas que iniciamos há um certo número de anos: pesquisas com caráter empírico, de 
levantamento de dados, de visitas e análises de experiências de geração de renda. Essas pesquisas estão 
situadas dentro do campo de discussão sobre os movimentos sociais, tema que, sobretudo a partir dos anos 
de 1980, foi e ainda é bastante vicejante. Então, essa é a minha origem, digamos assim, e o viés pelo qual eu 
observo a realidade da constituição de uma nova economia popular. 

As primeiras pesquisas que pudemos fazer tinham em vista um conjunto muito variado e, 
numericamente, muito importante de pequenos empreendimentos, especialmente em áreas rurais, apoiados 
por organismos de igrejas, sobretudo a Caritas, desde meados dos anos de 1980. Há mais de 10 anos, em 
certos Estados, a Caritas Brasileira tem feito esse trabalho de apoio ao que ela chama Projetos Alternativos 
Comunitários. Esse é, digamos assim, o primeiro segmento que fiquei conhecendo daquilo que hoje compõe 
o que nós denominamos como Economia Solidária. Como vocês sabem, a primeira impressão que a gente 
tem de alguém muitas vezes é aquela que fica guardada em nossa memória. Da mesma forma, essa primeira 
imersão no campo da Economia Solidária ainda é aquela que eu sempre tenho em mente quando trato desse 
assunto. 

O tema que devemos abordar é o da viabilidade e das possibilidades da Economia Solidária hoje. 
Como eu disse antes, vou procurar fazer isso a partir dos resultados de pesquisas das quais eu pude 
participar e também de outras que eu conheço. Mas, para entender e poder situar melhor os 
empreendimentos solidários nos dias atuais, acho que precisamos fazer uma certa volta no tempo e 
contextualizar a própria Economia Solidária na sua evolução. Suponho que, disto, todos aqui têm bastante 
conhecimento. Por isso me sinto muito à vontade para ser bastante breve. 

Se olharmos os últimos 20 anos, vamos perceber, a partir do início da década de 1980, uma gradativa 
emergência e multiplicação de empreendimentos associativos de cunho comunitário e, às vezes, até 
semifamiliar. Em seguida, surgem empreendimentos formados dentro de movimentos sociais, também de 
cunho comunitário, ligados à questão da reprodução da vida. Mais recentemente, além de movimentos 
sociais como o MST, também o sindicalismo e um conjunto muito grande de entidades têm se interessado e 
vêm se empenhando nesse campo de ação. 

Nos anos de 1980, essas iniciativas tinham pequena visibilidade. Eram até consideradas de pequena 
importância: não faziam parte do “front” principal de mobilização e de luta. Naquela época, eram, muito 
mais, obra de entidades assistenciais ou filantrópicas. Em grande parte, a iniciativa vinha de setores de 
igreja que sempre se caracterizaram por fazer esse trabalho de formiga nos lugares mais isolados ou 
abandonados, orientado para os mais necessitados e os mais empobrecidos do nosso país. 
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Aos poucos, esse campo vai ganhando visibilidade social e, agora, se pode falar também em 
viabilidade política. É quando vai surgir o conceito de Economia solidária, junto com outros conceitos que 
procuram dar conta dessa realidade. Certamente, cada um deles tem a virtude de colocar o foco em 
dimensões diversas desta mesma realidade. Nos anos de 1980, não se falava em economia solidária, mas em 
projetos comunitários; não se falava nem em experiência de geração de renda. Esse é um termo dos anos de 
1990. 

Como eu disse antes, há muitos fatos que poderiam servir de exemplo deste movimento. Os mais 
recentes e, talvez, aqueles sobre os quais se fala com maior freqüência estão ligados ao Movimento Sem 
Terra e à Anteag, entre outros. A Anteag tem experimentado um crescimento bastante grande. É uma 
associação de empresas de autogestão e co-gestão. Hoje, já são mais de 50, as empresas a ela associadas, 
havendo, talvez, perto de 20 mil trabalhadores sócios dessas empresas. A Anteag está se ramificando 
também no Rio Grande do Sul. 

Nós temos também um outro fato recente, que é a proliferação de cooperativas de trabalho. Esse é um 
campo controverso. Eu vou voltar a isso depois. 

Há, além disso, iniciativas interessantes na área de crédito. Desde sistemas de crédito, como por 
exemplo o Cresol no Paraná, que, pelas informações que eu tenho, reúne 28 cooperativas ou mais, e 6 mil 
sócios aproximadamente; pode-se lembrar também as iniciativas na linha do microcrédito, como os bancos 
do povo, o BNDES Social etc. Às vezes, passa-nos desapercebido que há uma série de movimentos na área 
dita oficial, nas instituições públicas oficiais. Acho que aí existem perspectivas em gestação. Pelo menos em 
algumas ações já realizadas, que não saltam aos olhos e, assim, não têm talvez a visibilidade que 
mereceriam ter. 

É claro, temos ainda que lembrar essa aproximação de um conjunto muito grande e crescente de 
ONGs, de universidades e de algumas iniciativas bastante promissoras de integração, de formação de redes 
ou instâncias de aglutinação. No Rio Grande do Sul, existem fóruns, assim como no Rio de Janeiro e em 
São Paulo e, certamente, em outros Estados também. 

É importante perceber que esse é um fenômeno mundial. Não só do Brasil, não só da América Latina, 
não apenas dos países ditos em crise, ou que pertenciam ao Terceiro Mundo... É um fenômeno mais amplo. 
Claro que, em cada realidade, ele tem fatores explicativos diferenciados e nós teremos que observar isto. 
Mas não se trata de pura coincidência. Ou seja, nessa diversidade de fatores, há coisas em comum que 
mereceriam uma análise própria. Não vou fazê-la aqui. Estou apenas lembrando como isto é algo que 
transcende as nossas fronteiras. 

Algumas são iniciativas bastante conhecidas, como o famoso Banco de Bangladesh, ou as LETS – 
que são clubes ou redes de trocas. Na África nós temos uma série de iniciativas. Na verdade, em todo o 
continente africano, quando se fala em economia, é em economia informal e popular; o resto são exceções. 
De fato, o que provê a vida das pessoas na África, na maioria absoluta dos países, são iniciativas que nós 
classificaríamos como sendo de economia familiar, ou semifamiliar. Claro, o termo “familiar” nesses países 
tem outro conteúdo, referente muitas vezes a uma série de iniciativas econômicas importantes. 

Voltando ao Brasil, eu comentaria alguns dados para ajudar a nossa reflexão, para trazer algum 
subsídio sobre o setor mais tradicional, que é o setor das cooperativas. Esse é um setor sobre o qual, apesar 
de tudo, existem dados em escala estadual e nacional. Embora sejam dados de um setor extremamente 
ambíguo, no sentido de que nem todas as cooperativas se filiam ao sistema e, portanto, não aparecem nos 
registros. Mesmo assim, com todos esses “poréns”, acho que vale a pena a gente observar alguns dados. 
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Caso tomarmos dois Estados do Brasil situados em regiões geográficas bem diferentes, vamos 
observar algumas coisas em comum. Por exemplo: se nós pegarmos a evolução das cooperativas no Estado 
do Ceará, podemos perceber, de um modo geral, um crescimento bastante importante nesses últimos 3 ou 4 
anos. Sobretudo um alto crescimento das cooperativas de trabalho que, nesse período, no Estado do Ceará, 
quase triplicaram. 

 

CEARÁ – Cooperativas filiadas à OCEC 
 

Ramos do 

Cooperativismo 

Nº de 

Cooperativas 

1995* 

Nº de 

Cooperados 

1995** 

Nº de 

Cooperativas 

1999 

Nº de 

Cooperados 

1999** 

   Ativas Inativas  

1 – Agropecuária 

2 – Consumo 

3 – Educacional 

4 – Serviços (Elet. Rual) 

5 – Habitacional 

6 – Mineração 

7 – Produção 

8 – Trabalho 

9 – Saúde 

10 – Crédito 

151 

7 

7 

15 

12 

2 

20 

19 

14 

9 

 30.000 

   3.000 

   1.000 

   3.000 

   1.200 

      100 

   1.000 

   1.700 

   3.000 

   4.000 

125 

   6 

   7 

 14 

   4 

   2 

 26 

 72 

28 

 11 

       33 

         2 

         2 

         1 

         9 

         – 

         4 

         1 

         6 

         4 

   36.000 

4.500 

3.500 

4.200 

1.200 

   100 

1.300 

4.800 

6.600 

6.800 

Total Geral             256        48.000     295        62        69.000 

Fonte: OCEC, ago. 1999. 

*Inclui ativas e inativas. 
**Estimativas; não se dispõe de dados exatos sobre o número de cooperados. 
 

Aproveito para fazer um comentário sobre as cooperativas de trabalho. Elas são um segmento 
polêmico por várias razões. Em primeiro lugar, porque nós sabemos que é aí que proliferam as chamadas 
cooperativas de fachada, as falsas cooperativas, muitas vezes criadas como departamentos de produção 
disfarçados, isto é, coligados a empresas. No Ceará isso é muito claro e visível: há uma indução, por parte 
do Governo Estadual, mediante políticas de estímulos à implantação de cooperativas coligadas a empresas, 
nas áreas de calçados e confecção sobretudo. Na verdade, são como postos avançados, distribuídos numa 
certa área geográfica, coordenados e controlados por um departamento desta empresa. O que acontece aí, na 
verdade, é um retrocesso, no que se refere às relações assalariadas, na medida em que esses trabalhadores 
não têm as vantagens que as cooperativas autênticas trazem e têm todas as desvantagens das relações de 
mando e dominação assalariada. É até pior que isso, porque, às vezes, nem mesmo os direitos mais 
elementares são reconhecidos. 

Mas não é disso que eu vou falar. Vou me direcionar mais às experiências bem-sucedidas, àquelas 
que nós podemos considerar como autênticas. Porque, na verdade, não dá para discutir viabilidade pegando 
o lado que fracassa, ou o lado fraudulento. Então, vou ocupar-me do lado que deu certo. Mas sabendo que 
existe toda essa realidade que complica. E complica a tal ponto, que já encontrei gente de esquerda que, em 
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artigo científico, escrito de forma bastante acurada, chega à conclusão de que a solução para o problema das 
cooperativas de trabalho é revogar aquela Lei, que diz que nas cooperativas não existe o vínculo 
empregatício. Acham que esse é o meio para impedir que as empresas utilizem a criação dessas 
cooperativas para estabelecer relações assalariadas disfarçadas. Só que, nesse caso, seria o legítimo “jogar 
fora a criança junto com a água suja do banho”. Então, de fato, esse é um tema que merece atenção e 
discussão de nossa parte. 

Uma outra razão pela qual as cooperativas de trabalho são polêmicas é que muitas delas nascem e, 
logo em seguida, se inserem dentro de uma cadeia produtiva. Ou seja: na verdade, elas produzem algo que é 
comprado ou contratado previamente por uma empresa tomadora. Na área de calçados isso é claro. No Rio 
Grande do Sul, nós temos empresas importantes na área de calçados que se servem de cooperativas, ou têm 
relações comerciais com cooperativas que recebem a matéria-prima da empresa, produzem o calçado e, 
depois, vendem para essa mesma empresa. Dá para dizer que são experiências interessantes? Eu penso que 
tudo depende de como elas se organizam internamente e como estabelecem essas relações. Aí nós temos 
uma gama variada. 

Em princípio, e em geral, isso significa uma situação formalmente diferente. Pode, no entanto, 
representar algo substantivamente equivalente a ser trabalhador assalariado desta empresa. Vou, depois, 
tentar mostrar por quê. Por outro lado, o fato de a empresa ser dos trabalhadores, ser uma cooperativa deles, 
e se de fato funciona de forma a que se entenda assim, isso cria um diferencial importante. De um modo 
geral, é claro, essas relações de subordinação existem entre empresas capitalistas. Há muitas empresas 
capitalistas que produzem quase que exclusivamente para alguém que compra a sua mercadoria. Basta ver o 
sistemista do setor automotivo. Quando a Ford resolve fechar uma empresa num determinado lugar, onde é 
que vão parar os sistemistas – aqueles que forneciam faróis e todas as autopeças? Têm que passar por um 
processo de negociação, de reciclagem, para encontrar outros clientes. Mas eu preferiria que nesse sistema 
automotivo houvesse mais cooperativas de trabalhadores do que empresas capitalistas. Então, acho que a 
questão teria que ser analisada por aí também. 

Indo adiante, vamos pegar a outra ponta do Brasil. Se a gente for olhar o Rio Grande do Sul, nós 
vamos ter dados um pouco mais amplos, não só de cooperativas. Há vários segmentos e perfis diferentes de 
iniciativas que nós podemos considerar de Economia Solidária, ou que envolvem associativismo e 
cooperação. É muito difícil falar em cifras globais porque o que nós temos são sempre dados aproximados, 
desatualizados. Em todo caso, se poderia estimar que, de alguma forma, quase 10% da população do Estado 
tem algum tipo de participação, algum tipo de vínculo com cooperativas, associações, ou alguma 
experiência desse estilo. Essa é, evidentemente, uma estimativa aproximada. 
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Rio Grande do Sul – número de empreendimentos e participantes 

Fonte Tipo Número de 
empreendimentos 

Número de 
participantes 

Caritas 
Projetos cadastrados 
         até 1993 

439 Não registrado 

 Projetos cadastrados 
  entre 1994 e 1999 

308 16.792 

CECA–CAMP Projetos em 1999 19 Não registrado 

Prefeituras Prefeitura de Porto Alegre 14       371 

 Prefeitura de Caxias do Sul 12 Não registrado 

COCEARGS Cooperativas 17 1.918 famílias 

 Associações 20 327 famílias 

 Cooperativas de Trabalho 282   27.448 

 Cooperativas Agropecuárias 205 540.357 

OCERGS –
FEDERAÇÕES 

Cooperativas de Energia 
 e Telecomunicações 

19 163.927 

 Cooperativas de Produção 20        463 

 Cooperativas de Saúde 39   10.252 

 Outras (não classificadas) 9 Sem informação 

EMATER Associações diversas 8.459   70.673 

TOTAL GERAL 9.861 -------------- 

 

Considerando agora o Brasil, e olhando novamente o setor de cooperativas, percebemos que, no 
período de 1990-98, os dados revelam aquilo que nós já conhecemos. Isto é, uma expansão sem precedentes 
das cooperativas. Em alguns segmentos, há um retrocesso, ou uma certa estabilidade. Mas, no caso das 
cooperativas de consumo e do setor agropecuário, que sempre foram dominantes numericamente e em 
termos econômicos, nós temos uma evolução, só nesses anos, de 43,7% no número de cooperativas e de 
mais de 53% no número de cooperados. Nesse mesmo período, temos um crescimento de quase 30% no 
número de cooperativas afiliadas ao sistema cooperativista. E sabemos que os números reais são maiores, 
embora muitas vezes não se dê baixa naquelas que passaram à inatividade. Quanto ao número de 
cooperativados, há um crescimento, nesses 4 anos, de 44%: um crescimento enorme. As cooperativas de 
trabalho, nesse curto espaço de tempo, tiveram um crescimento de 112%. 
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Brasil – evolução do número de cooperativas de 1990 a 1998 

Segmento / Ano 1990 1994     1998 

Agropecuário 
Consumo 
Serviços 
Educacional 
Trabalho 
Habitacional 
Crédito 
Saúde 
Especial / Mineral / Produção 
 

Total 

1.393 
311 
195 
101 
629 
179 
741 

– 
– 

 

3.549 

1.334 
261 
191 
105 
825 
176 
809 

– 
– 

 

3.701 

1.408 
193 
187 
193 

1.334 
202 
809 
585 
110 

 

3.701 

Obs.: de 1990 a 1995 as cooperativas médicas faziam parte do ramo de trabalho, do qual foram excluídas 
em 1996. 

Fonte: OCB/DETEC/Banco de Dados 

Base: 31 de dezembro de 1998. 

 

Se a gente olhar o quadro a seguir, onde se compara em cada segmento o número de cooperados 
sócios e o número de empregados, vamos ver o seguinte: no setor agropecuário, mais tradicional, a relação 
entre cooperados e empregados é de 9 para 1: para cada 9 cooperados, 1 empregado. Nas cooperativas de 
trabalho, essa relação é de 21 para 1: para cada 21 cooperados, 1 empregado. Há razões para isso. As 
cooperativas agropecuárias, muitas vezes, têm uma conotação nitidamente empresarial. São grandes 
cooperativas. Então, sem maiores hesitações, acabam contratando mão-de-obra assalariada para as funções 
técnicas operacionais, de gestão etc. As cooperativas de trabalho, pelo contrário, são menores e a atividade-
fim é aquela mesma que deve ser desempenhada pelo sócio. Assim, não há nem muita infra-estrutura, nem 
muita burocracia. 
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Brasil – cooperativas, cooperados e empregados 
por segmento – 1998 

Segmentos/ano Número de 
Cooperativas 

Número de 
Cooperados 

Número de 
Empregados 

Agropecuário 

Consumo 

Crédito 

Educacional 

Energia e telecomunicações 

Especial – Escolar 

Habitacional 

Mineração 

Produção 

Saúde 

Trabalho 

 

Total 

1.408 

193 

890 

193 

187 

4 

202 

           15 

           91 

        585 

     1.334 

 

     5.102 

1.028.378 

1.412.664 

825.911 

65.818 

523.179 

1.964 

    46.216 

      4.027 

      4.372 

 288.929 

 227.467 

 

  4.428.925 

107.086 

   8.017 

   5.800 

   2.330 

   5.161 

          6 

   1.226 

             24 

             35 

     15.443 

       5.057 

 

   150.185 

Fonte: OCB/DETEC/Banco de Dados 
Base: 31 de dezembro de 1998. 

 

Pelo que me parece, em termos de se pensar viabilidade e potencialidades, embora as cooperativas 
de trabalho sejam um campo tão polêmico, nós temos aí uma perspectiva mais ampla de transformação das 
relações de trabalho. Essas cooperativas, em geral, quase suprimem, em escala maior pelo menos, senão 
totalmente, as relações assalariadas, e se estabelecem em torno de relações de cooperação. Como eu disse, o 
sentido que elas têm é variável, mas esse não deixa de ser um dado relevante. 

Antes, eu dizia que há uma evolução importante no teor dessas experiências e na forma de agir das 
agências de fomento. Muitas dessas eram promotoras de empreendimentos que tinham um caráter mais 
emergencial ou paliativo, no sentido de prover condições mínimas de subsistência. Agora, o foco está 
voltado justamente para a questão da viabilidade, da auto-sustentabilidade. Portanto, da construção de 
alternativas duradouras e generalizáveis, que não sejam apenas dependentes de subsídios ou de condições 
muito especiais. Há um foco muito claro na auto-sustentação e uma busca de novos formatos de geração e 
apropriação de tecnologias que dêem sustentação a esses empreendimentos. Nós até fizemos, em outra 
época, em função desta evolução gradativa, uma distinção entre tipos de empreendimentos. Alguns, que 
tinham cunho assistencial, do ponto de vista econômico eram realmente efêmeros. Na outra ponta, estavam 
os que nós começamos a chamar de projetos alternativos, do ponto de vista econômico, e que caracterizamos 
como empreendimentos solidários. 

Daí nasceu o conceito de empreendimento econômico e solidário, que não é um conceito meu, nem 
nosso. É um conceito que vai sendo construído na relação com outros autores também. Hoje, numa pesquisa 
nacional da UNITRABALHO, nós estamos utilizando esse conceito de empreendimento econômico e 
solidário. Ele se refere a empreendimentos que têm as seguintes características: primeiramente, combinam a 
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busca de eficiência e viabilidade com o aprimoramento dos princípios cooperativos e democráticos; 
combinam, por outro lado, sua autonomia de gestão com uma atitude de responsabilidade e de envolvimento 
social; por fim, conjugam a obtenção de resultados econômicos com outros benefícios, no plano da 
educação, da qualificação profissional, da cultura e assim por diante. 

Obviamente, nós não vamos encontrar nenhum caso concreto que tenha esta perfeição, ou que seja 
movido por todos esses princípios. O conceito funciona como uma ferramenta. É um conceito teórico que 
serve para a gente analisar, contrastar, comparar casos concretos. Através dele, está também a nossa visão 
teórica desta questão – teórica, não apenas no sentido restrito de “científica”. É sobre os empreendimentos 
mais carregados dessas características que eu vou procurar desenvolver a minha análise. Quer dizer, é uma 
leitura pela ponta do que está dando certo, a partir de experiências que estão se revelando mais bem-
sucedidas, apesar dos problemas. 

Seria interessante não perder de vista que, nos quase 20 anos de existência dessas experiências, 
além de alterações na realidade que nós podemos constatar, evidenciar, demonstrar, há também uma 
mudança importante na leitura que se faz da realidade. Percebe-se que, agora sim, existe uma grande aposta 
na Economia Solidária. Há uma leitura muito mais positiva e propositiva a esse respeito. Hoje, o grau de 
resistência – por parte da academia sobretudo, que eu conheço melhor – a pensar nas perspectivas e num 
papel histórico relevante que esse campo poderia desempenhar, evidentemente, é muito menor. 

Isto tem a ver, eu acho, entre outros fatores, com a própria regressão da agenda social. Há 10, 12 
anos atrás, não se pensava que teríamos que fazer campanhas contra a fome, contra o cólera... Quer dizer, 
temas como fome, violência, desemprego voltaram à agenda e nós temos que pensar na situação em que 
estamos mergulhados atualmente. 

O próprio conceito de exclusão nasce nessa virada dos anos de 1980 para 1990. A exclusão passa a 
ser um componente estrutural do nosso modo de desenvolvimento e não mais um resquício que seria quase 
naturalmente superado pelo desenvolvimento do mercado formal de trabalho, como se supôs na virada dos 
anos de 1970 para os de 1980. Mas, naquela época, a perspectiva era de inclusão progressiva. Agora, no anos 
de 1990, temos esse outro conceito e esse outro quadro. 

Eu diria que, grosso modo, se poderia fazer uma distinção entre uma leitura de cunho mais 
engajado, mais militante – e o risco aí seria o de cairmos numa certa euforia excessiva, ou até numa certa 
mistificação; acho que temos que ter sempre o fio-terra ligado e o pé no chão – e um outro tipo de leitura, de 
cunho mais analítico, eu diria até, em certo sentido, mais acadêmico. Percebe-se, neste caso, um maior 
número de reticências, ou maiores cuidados em se afirmar coisas positivas quanto ao potencial da Economia 
Solidária. Só que, então, se pode recair também num outro problema: um certo ceticismo paralisante, gerado 
por algumas análises mais superficiais. 

O caminho que nós estamos adotando é o de buscar evidências empíricas manifestas, que vão 
sustentando a leitura que vai se fazendo da realidade. Mas não se trata de cair numa espécie de 
neopositivismo. Quer dizer, não se trata de achar que, vendo a realidade, ela nos vai dizer tudo o que 
acontece; obviamente não é assim. 

É preciso refletir muito sobre como verificar e como se posicionar diante desta questão: do 
potencial, do papel, da função da Economia Solidária e da sua viabilidade. É um problema complicado, 
porque não se tem como evitar o risco de “ser um pouco bobalhão”34, para não ser de todo pessimista. Eu 
diria que o próprio conceito de Economia Solidária carrega em si algo de projeção, algo de desejo. Nós 

                                                      
34 Referência à idéia expressa por José Luís Fiori, em sua comunicação no mesmo evento. 
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percebemos coisas que nos levam a falar de Economia Solidária. Nós idealizamos, prefiguramos o que seria 
uma Economia Solidária e, depois, procuramos trabalhar nesse sentido. 

Eu acho que esses são conceitos ideais. Eles prefiguram, eles devem ter um papel heurístico. Ou 
seja, devem nos ajudar a colocar questões para a análise da realidade, para perscrutar essa realidade. Mas eu 
diria que a realidade, tal como está colocada hoje, não permite que façamos prognósticos. O que nós 
podemos é traçar algumas hipóteses – nesse sentido, eu estou plenamente de acordo com o Coraggio e com o 
que foi colocado aqui – nós podemos é identificar algumas pistas, algumas possibilidades que, porém, para 
que se realizem, supõem coisas que ainda não existem e que devem ser construídas. Estas, por sua vez, têm 
outras precondições. Quer dizer, aí nós vamos longe. 

Um primeiro equívoco a se evitar seria então esse: o de se confundir o que a gente deseja com a 
realidade, esquecendo-nos do contexto, das circunstâncias, dos problemas. 

Um segundo fenômeno que acontece, e que eu considero negativo, é quando nós criamos um 
conceito – por exemplo, Economia Solidária – e tudo aquilo que a ele se relaciona – neste caso, a ela – passa 
a ser usado como um instrumento de poder simbólico e, logo em seguida, de poder político. Isso ocorreu em 
muitas situações históricas. A luta pelo poder é uma luta também pelas palavras, pelos conceitos. Eu acho 
que é em defesa do poder anteriormente já instituído que há certas reticências quanto à Economia Solidária. 
Porque isso mexe em certos poderes, seja no campo das ONGs, seja no campo do sindicalismo, seja também, 
tenho para mim, no campo da academia. 

Um terceiro equívoco que eu observo nesse sentido é a gente elevar demais as expectativas. Vejo 
muita gente dizendo assim: – “essas experiências que tu descreves têm ‘n’ problemas, e isso mostra que, 
realmente, as coisas não seguem perfeitas para que valha a pena investir nelas: então a gente vai ficar 
esperando”. Para mim, quando digo que um empreendimento é bem-sucedido, o primeiro parâmetro de 
comparação é pensar: onde é que estariam essas pessoas se não estivessem aqui? Uma cooperativa de 
calçados, com certeza, tem “n” problemas de subordinação às empresas que a contratam. Mas onde estariam 
esses trabalhadores sapateiros se não estivessem aqui? Na informalidade, no desemprego ou numa empresa 
que paga muito pior. Ou num ateliê de calçados, numa empresa doméstica como existem muitas no Vale dos 
Sinos, onde as condições são aviltantes. Esse é o primeiro ponto de comparação que nós não podemos perder 
de vista. 

Em seguida, vem a questão de discutir o próprio sentido de viabilidade e eficiência. Quando a gente 
fala em viabilidade, pensa logo na idéia de auto-sustentação: quer dizer, um empreendimento que consegue 
dar conta daquilo que é necessário para a sua reprodução. Isso não é igual à independência financeira, ou 
independência social e econômica plena, o que não existe em nenhum setor econômico. A Ford que o diga; 
poderosa como é, fica passando o chapéu nos Estados para ver onde é que corre mais dinheiro. 

Então, nós temos que, com toda a legitimidade, pensar também em políticas de alavancagem da 
Economia Solidária. Não dá para pensar a viabilidade como uma espécie de conjunto de empreendimentos 
autárquicos que, por sua própria conta, vão dando resposta a tudo o que é necessário. 

Agora, a viabilidade nos empreendimentos solidários tem um outro caráter. Pelo seguinte: trata-se 
de pensar viabilidade no sentido de trazer resultados para todos os que estão no empreendimento. Uma 
empresa capitalista pode ser viável mediante demissões, mediante achatamento salarial, férias negociadas e 
uma série de outros estratagemas para diminuição dos custos e aumento dos ganhos financeiros. Muitas 
dessas estratégias não teriam o menor sentido numa cooperativa de produção. Então, pensar viabilidade e 
auto-sustentação nesse tipo de empreendimento é diferente. 
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Mais ainda, uma empresa capitalista pode ser eficiente e ter um crescimento bastante importante, 
mas descontando na sociedade. Poluindo um rio, uma indústria de celulose pode ser muito eficiente e acabar 
com o ecossistema. Então, se, na verdade, nós pensarmos viabilidade e auto-sustentação, temos que 
extrapolar o empreendimento em si e pensar na idéia de eco-sustentabilidade. Isso é extremamente 
importante: pensar o empreendimento nas suas relações com o ambiente social e natural. 

Assim, a própria idéia de eficiência é diferente. Se eficiência diz respeito à relação entre custo e 
benefício, como é que vamos conseguir dispor dos meios usados pelo empreendimento? Com que custo? 
Com que tempo? Com que recursos? Isso, evidentemente, envolve o fator trabalho. Numa empresa 
capitalista, o fator trabalho é um meio, é meramente um instrumento. Enquanto que, num empreendimento 
solidário, o fator trabalho é também um fim. Os trabalhadores são sujeitos do empreendimento. 

O próprio fim último do empreendimento solidário não é a rentabilidade ou a mera acumulação 
econômica. Isso deve ser repensado. Quer dizer, a noção de eficácia, na Economia Solidária, não é a mesma 
que se poderia utilizar para pensar a trajetória de uma empresa capitalista. Com relação à noção de eficácia, o 
conceito que eu gosto é aquele que o Coraggio propõe num de seus textos: o conceito de reprodução 
ampliada da vida. Eu fiquei muito seduzido por ele. Acho que é nessa ótica que nós temos que pensar a 
eficácia: como esses empreendimentos provêm à reprodução ampliada da vida e não apenas a acumulação do 
capital? 

Passo agora à ultima parte da minha fala. Quero trazer a vocês algumas hipóteses que considero 
plausíveis, em torno desta questão da viabilidade. Viabilidade para mim está relacionada à eficiência. Acho 
que essas duas coisas andam juntas. A questão que está colocada aqui, quando a gente pensa na viabilidade 
desses empreendimentos, no grau de eficiência a que eles podem chegar enquanto baseados no trabalho 
cooperativo, no fundo é uma questão que remete ao seguinte: que os empreendimentos e organizações que 
trabalham a partir dos conceitos de justiça e de igualdade sejam, também, empreendimentos eficientes, no 
sentido de aportarem resultados nessa dimensão ampla que envolve também o econômico. 

Obviamente, estou me referindo a resultados tanto para aqueles que estão vivendo dentro dessas 
organizações, quanto para a sociedade como um todo. Se nós acharmos que não é possível conciliar o modo 
cooperativo de trabalho com a produção desses resultados, estaremos abrindo mão da possibilidade de 
termos uma sociedade justa, igualitária. E vamos ter, então, que dizer que, para produzir resultados, as velhas 
relações de exploração ainda são melhores, são um mal necessário. No fundo, é esse o dilema que está 
colocado aqui. 

Nós temos uma pesquisa no Rio Grande do Sul, realizada nesses últimos meses, que abordou 
exatamente essa questão da viabilidade. Para isso, nós trabalhamos com 16 cooperativas. No caso, eram 
somente cooperativas de produção e de serviços. A partir delas, formulamos então algumas hipóteses que eu 
gostaria de apresentar a vocês. 

No fundo, nós percebíamos que esses empreendimentos nasciam e organizavam-se porque, por 
várias razões, havia uma necessidade imperiosa de encontrar uma solução. Pareceu a essas pessoas, num 
certo momento, que se associar e unir forças era o melhor caminho. Essa solidariedade tinha portanto, por 
um lado, algo de imposto, de necessidade. Mas, por outro lado, tinha algo de escolha: sempre há algo de 
escolha também, não é? 

A questão é saber se a solidariedade que levou à formação desses empreendimentos transforma-se 
num vetor de eficiência e, portanto, em sustentação e em fator de viabilidade do empreendimento, na sua 
continuidade. Isso nos leva a pensar num tipo de racionalidade econômica diferenciado. Fizemos então uma 
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análise desse conjunto de cooperativas e chegamos, como eu dizia, a algumas proposições, a título de 
hipótese. 

A primeira proposição é no sentido de dizer o seguinte: quando existe uma prática de solidariedade 
prévia, que transcende os objetivos econômicos, ela favorece o empreendimento e, por seu turno, amplifica-
se e consolida-se com o desenvolvimento desse empreendimento. 

Analisando esses casos, isso nos pareceu, de fato, um fator importante quando a gente pensa em 
eficiência e viabilidade. Quer dizer, não há somente um único resultado ou benefício social da cooperação. 
Ela também tem esse reflexo, do ponto de vista da viabilidade econômica. Isso se traduz em várias coisas. 
Por exemplo: é mais forte em empreendimentos que nasceram de uma identidade comum – como de uma 
luta anterior, muitas vezes aguerrida, ou de um empenho, de um interesse bastante forte e uniforme entre os 
membros que se associam para criar esse empreendimento. 

Enquanto para alguns o empreendimento é mais uma questão de altruísmo – “não, eu vou lá 
participar para dar uma mão àquele pessoal, mas eu não preciso daquele empreendimento para prover a 
minha subsistência” – para outros, aquela iniciativa é vital. Isso cria um desequilíbrio e acaba fulminando, às 
vezes, os empreendimentos. Nós notamos que, via de regra, os empreendimentos bem-sucedidos são aqueles 
em que há uma uniformidade de interesses e em que o pessoal pega junto, em tempo integral ou tempo 
parcial, tentando compatibilizar com outras ocupações, mas sempre de forma mais ou menos homogênea. 

A segunda proposição é no sentido de dizer que, em se estabelecendo as condições enunciadas pela 
primeira, a continuidade da cooperação no trabalho torna-se, ela mesma, um diferencial. O solidarismo e a 
cooperação no trabalho propiciam fatores de eficiência, sendo então vetores específicos da viabilidade e 
competitividade dos EES. 

Há aí toda uma gama de autores que estão discutindo isso: a eficácia e a eficiência do trabalho 
associativo. Há uma literatura interessante que nós estamos procurando analisar. Mas o que percebemos mais 
concretamente, por exemplo, é que nessas cooperativas há mais facilidade de transferência de saberes, num 
processo de mútua formação. Há também menor rotatividade, maior estabilidade do quadro de sócios e, 
portanto, dos trabalhadores. Há maior comunicação entre eles, maior facilidade de identificar problemas no 
processo de trabalho. Há maior envolvimento de todos com a busca de soluções; maior vigilância, mesmo 
que branda, com relação à negligência, a faltas e outras atitudes que prejudicam a eficiência de qualquer 
empreendimento. 

 

A força do trabalho cooperativo 

� estímulo moral, além de material 
� co-responsabilidade com metas, diretrizes e formulação de propostas 
� identificação e correção, por todos, dos fatores de ineficiência 
� troca e aprendizado mútuo de saberes e habilidades 
� incentivo à iniciativa e à criatividade 
� flexibilidade de ritmo e de função 
� fator de promoção da justiça e da equidade 
� autonomia, dignidade e humanização 
� redução dos conflitos laborais e sociais 
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O fato é que, às vezes, é muito caro para as empresas capitalistas conseguirem que haja uma 
coalizão, uma adesão dos trabalhadores aos objetivos estratégicos da empresa. Elas estão gastando muito 
dinheiro e muito tempo para conseguirem isso. Já as cooperativas, pela sua natureza própria, têm muito mais 
facilidade. Isso se reflete numa maior adesão, numa maior contribuição no trabalho e em todas as decisões 
importantes para o empreendimento. 

Resumindo aquilo que eu dizia antes, o que a gente percebe é que se estabelece, em certas 
circunstâncias, o que eu chamo de círculo virtuoso do trabalho cooperativo, por ser associativo, 
autogestionário, democrático. E, na medida em que seja assim, o que não é nada fácil – na verdade a 
cooperação tem vantagens, mas ela tem custos adicionais em termos de dispêndio, de envolvimento pessoal, 
de riscos; em todo caso, porém – se estabelece um círculo em que há um estímulo moral, além do próprio 
estimulo material, que redunda numa série de atitudes positivas. Estas acabam resultando numa diminuição 
de conflitos laborais, o que, por sua vez, fortalece moralmente os trabalhadores. Assim, isso se configura 
num circuito positivo que vai acabar beneficiando esses empreendimentos. 

A terceira proposição afirma que os EES apresentam sinais consistentes de viabilidade e podem 
evoluir para sua auto-sustentação. Nós estamos pensando num conceito, ainda em construção, que iria 
refletir a racionalidade própria que se estabelece dentro desse ambiente. É o conceito de solidarismo 
empreendedor. 

Com este conceito, o que se faz não é uma justaposição, mas uma fusão de dois princípios que, na 
economia convencional, estão separados. Nessa economia, ou você é cooperativo, associativo, filantrópico, 
pensa nos outros, mas é ineficiente economicamente; ou você se pauta pela lógica do interesse, da realização 
dos seus interesses e, então, pode ter sucesso no campo econômico. O social e o econômico estão separados 
e contrapostos. Aqui, se trata exatamente de fazer dos aspectos cooperativos a mola mestra da eficiência 
econômica: sem solidariedade fica comprometida a eficiência; em sendo eficiente, o empreendimento 
persiste; e persistindo, reforça os seus elementos solidários. 

Como eu digo sempre: nosso campo é o de traçar hipóteses e observar algumas experiências. Nós 
não podemos fazer generalizações. Em todo o caso, nós percebemos que há sinais, há certas evidências 
importantes no sentido de podermos afirmar a viabilidade e a possibilidade de auto-sustentação desses 
empreendimentos. De fato, há empreendimentos que, há 5, 6, 7 anos, estão funcionando sem perder as suas 
características cooperativas. Estão vivendo, prosperaram, o pessoal enriqueceu, experimentou uma ascensão 
social e econômica interessante. Isso acontece em certos assentamentos – alguns mais antigos – e, inclusive, 
em cooperativas de produção industrial com perspectivas favoráveis. 

Eu poderia dar mais detalhes mas, basicamente, o importante é observar esses empreendimentos, 
não apenas do ponto de vista dos seus resultados econômicos mas, tendo em vista, também, um conjunto de 
benefícios sociais. Aqueles que, digamos assim, substituem as “vantagens” – entre aspas: suponhamos que 
sejam vantagens – que a relação assalariada concede em função das leis de proteção ao trabalhador. É que há 
também outras vantagens, nos empreendimentos cooperativos, que os empreendimentos tradicionais 
dificilmente podem oferecer. 

Falava-se aqui, antes, dos aspectos de reconstrução da pessoa: de ela se ver como dona de algo, 
como sujeito, como cidadão. Isto é um ganho, um benefício incomensurável. A gente não pode dizer se isso 
vale mais ou vale menos do que R$ 50,00 no final do mês. O que nós encontramos foi empreendimentos em 
que o pessoal dizia o seguinte: – “olha, se eu estivesse na fábrica onde trabalhava antes, até poderia ganhar 
um pouquinho mais, mas lá eu era mandado, eu não ia subir mesmo, havia o problema de ser demitido, o 
medo das demissões. Aqui, eu estou muito mais tranqüilo e muito mais feliz”. Então, eu acho que, na 
comparação, é preciso levar tudo isso em conta. 
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A quarta proposição finaliza o raciocínio: a realização dos objetivos dos EES não impõe, 
necessariamente, mecanismos de exploração dos trabalhadores, conferindo a essas empresas uma natureza 
distinta do processo de produção capitalista. Há um elemento diferencial entre o modo de funcionamento 
desses empreendimentos e aquilo que a gente observa dentro da economia capitalista. 

Isso pode parecer um truísmo, uma obviedade. Mas o problema é situar as coisas com um pouco 
mais de clareza. Na verdade, é isso o que a gente observa e é este princípio que nos leva a apostar na 
Economia Solidária. Ou seja, em vez de você ter relações baseadas na distinção e na separação entre o 
capital e o trabalho, na apropriação privada, em toda a lógica mercantil e na mercantilização do trabalho, 
você tem outra situação, pelo menos como ponto de partida. É possível que isso degenere depois, em modos 
disfarçados de concentração do capital, seja pela propriedade, seja pela destinação ou pelo poder de decisão 
sobre ele, embora se trate de um capital social. Se isso acontecer, temos que analisar. Mas há um ponto de 
partida que permite a quebra daquilo que é basilar para a economia capitalista, que é a relação assalariada, a 
separação entre capital e trabalho e a intenção, a partir daí, da acumulação privada. 

Vejam bem, o capitalista está preocupado com muitas coisas: com a sua qualidade de vida, com 
cultura, com viagens, com “n” coisas. Os outros é que não levam nada. Então, a lógica do capital é a mera 
acumulação econômica? Não. É que a mera acumulação econômica serve para as pessoas viverem muito 
bem; não todas, mas aquelas que se apropriam e que acumulam. Claro, existe um mecanismo auto-
alimentador deste processo de acumulação. A acumulação passa a ser uma necessidade do próprio sistema. 
Mas isso, eu diria, é um outro nível de colocação do problema. O que eu estou abordando agora é o ponto de 
vista dos objetivos humanos. Desse ponto de vista, o capitalismo reduz a uma parcela mínima aqueles que 
podem usufruir das benesses do desenvolvimento. Enquanto que, exatamente por se contraporem a isso, as 
cooperativas teriam a possibilidade e a tendência a generalizar esses benefícios. Isso é bastante importante. 

Talvez a partir disso, ouve-se dizer com certa freqüência que, “então, a economia solidária 
constituiria – se não agora, num certo prazo – como que um novo modo de produção”. Nós teríamos, assim, 
uma alternativa, uma superação do capitalismo pela construção de um novo modo de produção. Nós tivemos 
modos de produção importantes na história: o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista. 
Então, agora teríamos o modo de produção solidário. 

No entanto, conceitualmente, isto é problemático. O conceito de modo de produção é usado, às 
vezes, de uma forma um pouco ligeira para discutir esse tema. Não se trata, no caso, de um “modo de 
produção”, porque este conceito remete ao princípio basilar, fundamental, de organização da vida social. 
Modo de produção tem a ver com o estado de desenvolvimento material e humano, chamado grau de 
desenvolvimento das forças produtivas. E isso é uma questão de época histórica, um princípio organizador 
da vida social no seu conjunto. Acho, porém, que não é isso o que nós estamos vendo hoje e que poderíamos 
projetar. Claro, para daqui a mil, ou cem anos, nós podemos projetar o que quisermos, o que bem 
entendermos. E para se pensar nessa escala de tempo, nem é preciso se preocupar muito em ver o que está 
acontecendo hoje. Porque tudo pode ocorrer. Agora, pensando a partir de hoje, acho que, de fato, não é isso 
que podemos projetar, ou que está no horizonte. 

Às vezes, também, o conceito de modo de produção é utilizado de uma forma mais descritiva, 
referindo-se ao processo de trabalho e à forma como as pessoas organizam o trabalho. Será, então, que é isso 
o que a gente quer dizer quando fala que haverá um novo modo de produção? 

Por exemplo: visitando uma cooperativa de calçados em que havia uma só linha de produção – 
naquele momento eram sandálias – percebemos que não dava para diferenciar aquele processo de trabalho do 
que se dá numa fábrica capitalista. Era uma linha de montagem de calçados que passava por todas as etapas, 
como qualquer outra pequena empresa do calçado. O processo de trabalho era praticamente o mesmo. O grau 
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de tecnologia era baixo, embora, no setor de calçados, ele seja mesmo relativamente baixo. De todo modo, 
eles até tinham algumas máquinas modernas, quer dizer, não estavam defasados tecnologicamente. E o 
layout era aquele porque, hoje em dia, é dessa maneira que se produz. Então, o processo de trabalho não 
parecia diferente. 

No entanto, nós sabíamos que a forma como as pessoas se colocavam, participando daquele 
processo de trabalho, era bastante diferente. Porque elas eram proprietárias daquela empresa. As regras, as 
mais mínimas, eram decididas coletivamente: a jornada de trabalho, o salário, a divisão de sobras no fim de 
cada mês, o adiantamento das sobras, e todos os outros aspectos relacionados à vida naquela cooperativa. 
Portanto, as relações sociais que se estabelecem nesse processo material de trabalho eram diferentes. E, para 
mim, na minha leitura, isso se refere a um outro conceito que não aquele de modo de produção: se refere ao 
conceito de “forma social de produção”. 

Assim, eu diria que a Economia Solidária estaria apontando para a possibilidade de criação de uma 
forma social de produção diferente. Uma forma social que pode conviver – e vai conviver, do contrário vai 
morrer, a única solução para ela é conseguir conviver – com o modo de produção capitalista e com a forma 
social de produção típica do capitalismo, que é a forma social de produção assalariada. Quer dizer, é isso que 
diferencia esta cooperativa de calçados, que eu citava, de uma outra, cuja organização é toda 
sobredeterminada por relações assalariadas, por uma separação entre capital e trabalho. 

Estou entrando um pouquinho nessa discussão apenas para indicar o foco pelo qual nós estamos 
pensando, em termos teóricos, a questão da viabilidade e do papel histórico da economia solidária. Eu acho 
que uma forma social de produção pode conviver tranqüilamente com outras tantas: a forma de produção 
social parcelar, a produção familiar, camponesa etc., são outros exemplos históricos dessa convivência. 
Entretanto, há desafios nisso. Sobretudo no que diz respeito à incorporação e à criação de tecnologias 
apropriadas e mais adequadas a esse outro tipo de relação social que os empreendimentos na linha da 
Economia Solidária estão instaurando. 

Muito obrigado 
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Questões debatidas 
 
 

Luiz Inácio Gaiger 

 

Potencializar recursos já existentes 

Queria ressaltar um aspecto que mencionei antes. Um dos fatores de êxito nos empreendimentos 
tem a ver com a habilidade que eles manifestam em potencializar os recursos já existentes: recursos 
humanos, materiais, culturais. Recursos que, desde o início, já se encontram à disposição daquelas pessoas 
que se associam e entabulam um processo de metamorfose em direção a um empreendimento propriamente 
dito. 

Nesse sentido, acho muito importante essa abertura que o Coraggio nos traz, essa reflexão a partir 
da relação da economia com a unidade doméstica. Porque se trata exatamente disto: em empreendimentos 
muito pequenos, o que nós temos é uma experiência de vida econômica colada na unidade familiar. E é no 
juntar essas experiências que elas caminham para um empreendimento. Quer dizer, práticas de entre-ajuda, 
práticas de colaboração, algum negócio tocado a duas, três pessoas: essa é a matriz, é o ponto de partida. 

O que nós percebemos é que, quando se procura estabelecer um processo muito rápido, que 
desconhece este saber fazer anterior, e também as limitações e a lógica própria desse saber fazer – que, 
afinal, propiciou que essas pessoas tenham subsistido até aqui – o empreendimento pode em pouco tempo 
fracassar. 

Assim, o que percebemos é que há um processo de metamorfose para o qual não há receita e no qual 
as pessoas agem justamente pelo que sabem, pelo que têm. Há um saber muito próprio para quem vive essa 
experiência, essa práxis; ela alavanca o motor principal que vai dar os rumos do empreendimento. Daí, nós 
chegamos a uma noção de que, realmente, estamos instituindo uma atividade econômica coletiva que deve e 
vai buscar outros objetivos que anteriormente não se buscava. Busca-se sobretudo sair dessa oscilação, 
dessa vulnerabilidade terrível em que vive essa economia doméstica: muito defensiva, extremamente 
adaptativa, e pouco propositiva. Pouco capaz de estabelecer uma lógica de crescimento próprio, que é o que 
nós buscamos. 

 

Sobre a utopia 

Sobre o tema da utopia, eu lembraria, apenas, dois autores que também se referem a ele. Edgar 
Morin que, num livro seu, discute “o que é ser realista nos dias atuais?” Diz ele assim: ser realista é também 
ser capaz de distinguir, no conjunto de sobredeterminações presentes e futuras, aquelas que são, 
decididamente, inapelavelmente coagentes, e aquelas que talvez sejam, talvez não sejam: ou que o sejam 
num grau variável, a depender dos fatos. Fatos estes que, também, em certa medida, podem depender de 
nós. 

Portanto, ser realista não se contrapõe a ser utópico: porque significa visualizar a realidade que não 
é, mas que pode ser. Morin trata de dois exemplos, aparentemente fora do campo da economia solidária, 
mas, quem sabe, não tão fora assim. Ele fala na biodiversidade. Ora, quem está pensando estrategicamente a 
economia futura sabe que esse vai ser um elemento estratégico: dominar a biodiversidade. E fala também 
das fontes de energia, sobre as quais se pode dizer o mesmo. Até agora, nós vivemos usando fontes de 
energia calcadas no passado, energia estocada no passado, energia fóssil, como o petróleo. Temos que 
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pensar em outras fontes de energia. Quem está pensando no futuro de suas economias nacionais deve estar 
com os olhos nisso: a bio-massa e outras fontes que também possam produzir energia. 

O outro autor, que nos traz uma luz interessante sobre esse ponto, acho, é Antonio Flávio Pierucci, 
sociólogo da USP. Em seu livro “Ciladas da diferença”, ele faz uma menção a Mannheim dizendo que esse 
autor percebeu, nos seus estudos sobre a intelectualidade e as lutas e correntes políticas desde o século 
XVIII, que é típico da direita, do pensamento conservador, apoiar a argumentação sobre a realidade 
existente. A direita argumentava, contra o pensamento iluminista, que não existia essa coisa de homem 
universal, de direitos universais, porque não havia um homem abstrato. Existiam sim, franceses, suecos, 
italianos: todos diferentes entre si. Portanto, essa idéia de igualdade abstrata, para os conservadores, não 
passava de uma fantasia. Havia diferenças sim, diferenças de raça, de classe social, diferenças culturais que 
a história tinha forjado. Porque era natural da história forjar isto. Um pensamento, portanto, que se apóia no 
ser, e não no que queremos que seja, no dever ser. 

Acho que cabe a nós ter a ousadia – sermos bobalhões talvez, mas isso também é gostoso – e 
pensarmos em coisas que não existem. Esta, de fato, é a única maneira de a gente poder sair da lógica da 
conservação. 

 

Possibilidades da economia solidária: algumas indagações 

Eu acho que algumas questões aqui colocadas, na verdade, remetem a temas que são polêmicos. São 
polêmicos de um modo geral. Não apenas aqui, nesse encontro. Um deles é em relação às possibilidades da 
Economia Solidária. Ela é decorrência de um conjunto de circunstâncias que pressionaram pela busca de 
saídas e levaram a se constituírem experiências que foram evoluindo, criando essa realidade atual. Se, por 
alguma razão, o mercado de trabalho voltar a se ampliar, voltar a absorver mão-de-obra, e as condições que 
produziram – a contragosto até – essas experiências desaparecerem, será que vai desaparecer também a 
Economia Solidária? Ou ela terá condições de, por sua conta, criar energias próprias, criar o seu próprio 
alicerce, que permita a esses empreendimento se consolidarem? 

 

Conviver com o capitalismo? 

Talvez essa pergunta nos coloque numa armadilha. Estaríamos incluindo-nos num processo de 
“aggiornamento”. Ou seja, vamos levar toda essa experiência para conviver com o capitalismo, para 
reforçar o capitalismo etc. e tal? Ou vamos romper com o capitalismo? Acho que numa perspectiva de 
médio prazo – aquela que os fatos nos permitem visualizar, certamente no prazo dos próximos dez ou vinte 
anos – essa questão não tem solução. Por isso eu dizia que o que se pode pensar, do ponto de vista da Teoria 
Econômica, é na constituição de uma forma de produção diferenciada do ponto de vista social. Esta forma 
pode se fortalecer desenvolvendo e apropriando-se de tecnologias e de soluções produtivas contemporâneas 
e, assim, adquirir condições de perenidade. Só então poderá disputar o campo econômico com as diversas 
outras possibilidades. 

Deste ponto de vista, a gente teria um cenário mais ou menos do seguinte estilo: os 
empreendimentos solidários sendo pólos ativos de uma economia popular solidária, situada esta dentro de 
uma economia alternativa, que não se restringiria apenas aos extratos populares. Ainda há pouco, por 
exemplo, se falava de uma cooperativa de advogados trabalhistas. Tudo isso dentro de um sistema 
econômico onde conviveriam diferentes formas sociais de produção. Acho que esta reflexão, sobre a 
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possibilidade de uma economia de mercado não capitalista, é uma reflexão muito séria, que merece ser 
aprofundada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A economia solidária no cenário mundial 

Uma outra reflexão, nesse sentido, é a gente perceber que há margens de liberdade, há certos graus 
de autonomia entre os diversos níveis da economia. Quer dizer, o processo de globalização não significa a 
supressão de tudo que existe. Até porque, se fosse assim, o Brasil já estaria supresso. Na verdade, a nossa 
vida – a vida do nosso povo – está sobredeterminada por esses processos mais gerais. Mas ela não se 
resume a isto. 

Um dos autores que tem sido resgatado para esta discussão é Fernand Braudel. Nesse sentido é que 
eu faço essa hipótese teórica: da criação de uma forma social de produção que, por largo tempo, vai no 
máximo conviver com outras formas e, talvez, se consolidar conforme a sua especificidade. 

 

Dimensões do empreendimento 

O problema das dimensões dos empreendimentos tem que ser levado em conta, não se reduzindo a 
um aspecto quantitativo apenas. Ele tem repercussões sobre o funcionamento, o desempenho e as formas 
com as quais o empreendimento realmente pode se manter com suas características: de autogestão, de 
solidariedade, de cooperação. Nós não temos ainda, nesse sentido, elementos comparativos para que se 
possa dar, com respeito a isso, uma resposta mais acabada. Mas, de fato, acho que essa é uma variável que 
tem que ser levada em conta. Nós não dispomos de dados muito precisos nem mesmo a respeito do sistema 
cooperativista, sobre o tamanho das cooperativas. Como ainda não fizemos, nem por amostragem, uma 
análise qualitativa desses empreendimentos, considerando todo o Brasil, não seria possível dar uma 
resposta. No Rio Grande do Sul, o pessoal se preocupou em fazer um comparativo entre as cooperativas 
mais tradicionais – que, em relação às demais, se caracterizam como sendo maiores – e os projetos 
alternativos comunitários da Caritas – que, na grande maioria, são de pequenas dimensões, de três a vinte 
indivíduos. Nas cooperativas de trabalho, o mínimo é variável, mas poucas têm uma dimensão maior, como 
é o caso das cooperativas agropecuárias. Entre as cooperativas nos assentamentos de reforma agrária, 
também são poucas as que têm uma dimensão maior. São somente aquelas que, na verdade, são 
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cooperativas de segundo nível. Isto é, cooperativas que reúnem outras cooperativas e que, por isto, chegam 
a esta dimensão maior. Mas, nos assentamentos, mesmo as cooperativas de produção são menores. 

 

Formato cooperativo 

O formato cooperativo que nós temos hoje não permite a um empreendimento ter uma ação 
econômica plena. Quer dizer, uma cooperativa pode comerciar, pode funcionar como qualquer 
empreendimento econômico, ao contrário das associações e das uniões que encontram uma série de 
barreiras. Certamente, esse formato não é perfeito nem definitivo. Aliás, há uma contenda hoje, no 
Congresso Nacional, em termos da Lei Cooperativa, sobre o limite mínimo do número de associados, que é 
de 20 sócios. Isto, evidentemente, já exclui muita gente da possibilidade de formar cooperativas. Esses 
pequenos empreendimentos não podem se transformar em cooperativas. Então, mesmo sendo entidades 
coletivas, já se encontram excluídos da vida econômica plena. 

 

A intercooperação solidária 

Eu acho que, neste momento, o grande desafio que está sendo colocado é o seguinte: como passar 
de empreendimentos econômicos, que podem ser hesitosos mas que ficam isolados, para uma Economia 
Solidária? Quer dizer, para alguma forma mais articulada, para uma intercooperação solidária? A gente 
percebe que, neste particular, estamos engatinhando. Há algumas experiências muito limitadas mas, de um 
modo geral – mesmo lá no Rio Grande do Sul, onde se diz que há uma história um pouco mais antiga, até 
mesmo lá – se percebe que não chegamos a esse nível de intercâmbio. Ou seja, nós estamos tendo 
empreendimentos que praticam o solidarismo interno, mas que se adaptam ao mercado. Isto foi percebido 
também no Ceará e em alguns outros Estados, sobre os quais já se tem alguns dados. 

A intercooperação solidária é muito fraca ou, mesmo, inexistente. Para isso, há que ocorrer toda 
essa reflexão em torno de outros atores, outros agentes, sobre a questão das políticas públicas, do Estado... 
Entra tudo isto, para que se possa passar a esta outra situação de troca e intercâmbio. Não penso num 
mercado isolado, numa espécie de ilha ou de ilhas ligadas entre si e descoladas do restante. Acho que seria 
equivocado imaginar assim. Pelo contrário, temos que ver como esses empreendimentos vão evoluir e 
subsistir, inter-relacionando-se com o ambiente econômico tal como ele existe. Partir de uma hipótese de 
isolamento é que seria uma hipótese utópica, no mau sentido. Porque essa condição de isolamento não vai 
se dar. A questão é: como conviver e, ao mesmo tempo, traçar as estratégias e mecanismos que permitam 
chegar a um solidarismo horizontal e sistêmico. 

De fato, entre os desafios que nós identificamos ao final da pesquisa, alguns dos mais importantes, 
entre outros, referem-se exatamente à integração, à formação de estruturas, à criação de espaços de 
formação política, de suportes financeiros, à injeção de recursos, à disseminação de tecnologias, a toda a 
questão legal. Eu acho que há também um trabalho muito grande a ser feito no sentido de se fazer do 
solidarismo uma alternativa para a economia popular e para as classes trabalhadoras – ou, em todo caso, 
uma das alternativas. 

Com relação ao destino da riqueza gerada pelas cooperativas, acho que, no fundo, a questão que se 
coloca é: quem fica com o acúmulo dessas cooperativas? Quem o drena? Se trabalhamos com 
empreendimentos isolados, que dependem de suas relações com outros agentes de natureza diferente e que 
estão numa cadeia de subordinação, acontecerá o que ocorreu com a economia camponesa. Esta se manteve 
formalmente enquanto tal, baseada na produção familiar, mas, na verdade, foi sendo esvaziada do seu 
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conteúdo próprio. O trabalhador, o camponês passou a ser um instrumento indireto de acumulação do 
capital. Quer dizer, quando ele se integra, o que é que acontece? Por várias vias, desde a tecnologia que ele 
é obrigado a adotar até a etapa final, ele desconstitui toda a natureza do seu processo de trabalho. Na 
verdade, ele vira um operário ou, em todo caso, um trabalhador quase similar à condição de um operário. 
Acho que esse é um tema importante que nós temos que discutir. 

 

Sobre a unitrabalho 

A Unitrabalho – essa rede de universidades centrada no tema trabalho – fornece a quem quiser uma 
lista bibliográfica sobre economia solidária. Está sendo constituído um banco bibliográfico. Quem quiser, 
basta escrever para a Unitrabalho e solicitar esta lista. A gente pede às pessoas que tenham ou conheçam 
estudos, análises, artigos sobre esse tema, que encaminham isso para a Unitrabalho. Não necessariamente o 
estudo em si, mas a referência, para que a gente possa incluir na lista. Então vai ser uma lista construída em 
mutirão. Se alguém quiser ter acesso a, ou contribuir com ela, o melhor é escrever diretamente à equipe da 
Unisinos que está fazendo esta listagem. Nós colocamos a pessoa que contribuiu conosco na mala direta e 
ela recebe, depois, uma vez por mês, a lista atualizada. O endereço é fácil: <ecosol@bage.unisinos.br> 
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Um novo humanismo para uma nova economia 

 

 

Marcos Arruda 

 

Iniciamos com uma palavra de alegria por poder estar num encontro com essa qualidade, com esse 
nível, com essa participação e com esses companheiros de painéis que nós tivemos. Minha tarefa, tomo 
como sendo não só a de ajudar a pensar sobre a temática da economia solidária, mas também a de levar 
cada um a se conectar com seu próprio sentimento a respeito de quem somos, do que estamos fazendo nesta 
existência terrena, para onde tendemos enquanto espécie e o que, portanto, significa o mundo que nós temos 
hoje. Para onde ele aponta? Acho que não podemos estar discutindo um projeto de outra economia sem que 
façamos alguma referência a qual é o ser humano de que estamos falando. É este ser humano que “eles” 
definem como competitivo, agressivo, violento, guerreador por natureza? Será de fato esta, a natureza do 
ser humano? 

 

1. A práxis 

Acho indispensável fazer essa referência para nos situarmos no campo da utopia que seria o 
referencial, na linha do que falou o Luís Inácio. Ao mesmo tempo em que é preciso ter o cuidado de não 
confundir o mapa com o terreno, é preciso visualizar alguma coisa. Talvez a melhor imagem, no caso, seja a 
de uma pessoa que faz uma escultura. O que é que faz o escultor ou a escultora, quando vê um bloco de 
mármore ou de granito? Primeiro, tem uma visão que atravessa a pedra e vê além da sua realidade atual. Vê 
na pedra uma realidade potencial, e sente em si mesmo o poder de transformar esse bloco de pedra. Esse é 
um primeiro passo: fundamental, mas não o único. Se ele ou ela ficar apenas contemplando, a pedra fica 
como está. Então, quais são os outros elementos? 

Há que se ter uma grande competência técnica para saber escolher os instrumentos adequados, as 
ferramentas, o processo, a estratégia de trabalhar a pedra, por onde começar, por onde desenvolver e por 
onde concluir. Este é o segundo elemento: são os fatores que vão determinar a criação da obra. 

Mas há um terceiro elemento muito importante na visão da práxis: à medida que se vai construindo 
o novo objeto, quem o esculpe vai também se construindo como o escultor do objeto. Em outras palavras: o 
objeto vai se formando sempre de novo, no interior de quem o faz, que não só se modifica com sua obra 
como também, talvez, modifica a própria obra à medida que a constrói. O resultado final, a síntese, já não é 
mais a visão original, mas se iniciou com aquela visão. Portanto, essa imagem poderá nos ajudar a ver a 
importância de todas essas etapas na hora de discutirmos um projeto. 

 

2. Não só cérebro, também o coração 

Outro ponto a se considerar é que, em se tratando de um projeto de Socioeconomia Solidária – este 
é o termo que nós usamos –, não podemos discuti-lo só com o cérebro. Nós temos que sair do campo em 
que o paradigma dominante de ver o mundo nos aprisionou. Sem questionar este paradigma, nós não 
conseguiremos mudar. Pois se trata de mudanças que não são só objetivas, não são só de instituições e de 
modos de relação exteriores. Trata-se de mudanças que envolvem o interior de cada um de nós, o que eu 
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chamo das nossas culturas – que é o conjunto de valores, atitudes, comportamentos, aspirações, modos de 
relação que nós levamos à prática ao longo do nosso cotidiano de vida. 

Desta forma, ou a gente percebe que a luta está tanto fora quanto dentro de nós, ou não vamos estar 
criando uma nova relação na sociedade. Em especial, uma relação em que a produção não se ponha mais 
como um fim mas como um meio, a serviço de um bem muito maior, que é o desenvolvimento do ser 
humano integral. Pois este ser humano tem um corpo, tem necessidades materiais, mas tem, além disso, 
muitas outras coisas que essa economia é incapaz de identificar e de desenvolver. Então nós precisamos 
pensar e trabalhar este tema não só com o cérebro, a mente, mas também com o coração. Por isso eu achei 
tão importante a referência do Luís Inácio ao desejo e à paixão. O primeiro passo é a gente sonhar, querer o 
novo, acreditar que o novo é possível: com uma fé que vem do interior da gente. É um acontecimento 
profundamente pessoal, no qual ninguém pode nos enquadrar. É a fé em que nós podemos fazer diferente do 
que aquilo que o mundo nos apresenta como sendo a única realidade a respeito de nós próprios e do próprio 
mundo como um todo. 

 

3. O concreto 

Assim, esses comentários iniciais servem para fazer um encaminhamento da reflexão que, 
infelizmente, não vai contemplar o que uma das companheiras me dizia no intervalo: que era para eu 
começar com a prática, com as experiências empíricas, para depois refletir sobre os marcos mais gerais. 
Pois eu acho que nem sempre isto pode ser feito, justamente porque não capta a totalidade do concreto. 

Acho que um dos pensadores mais inovadores na reflexão sobre o mundo, na construção de uma 
ontologia da práxis, foi Marx. Eu vou estar usando o conceito de concreto do Marx para falar sobre essa 
questão. É o conceito que já foi referido aqui, pelo Chico (Francisco de Oliveira), de que este copo é 
concreto não só porque nós o estamos vendo, percebendo, tomando água nele. O concreto do copo é muito 
mais do que isso. Essa é uma das suas dimensões, que a gente chama de dimensão fenomênica – de 

fenômeno – do copo, mas o concreto do copo inclui uma realidade muito mais complexa. 

O concreto do copo inclui toda a história que o gerou, todos os fatores que determinaram que este 
copo passasse a existir: desde a areia, sílica, até o copo manufaturado pelos seres humanos. E mais: todo o 
processo ou cadeia produtiva que envolveu não só trabalho manual, mas também conhecimento, idéia, 
aspiração, desejo, necessidade. Enfim, todo esse conjunto invisível de fatores também faz parte do concreto 
do copo. E, também, todos nós que usamos esse copo fazemos parte do concreto dele. E toda a história que 
ele vai ter daqui para frente, até virar cacos, ser jogado num depósito de lixo e, talvez, cortar algum catador 
de lixo. Em suma, toda essa história também faz parte do concreto do copo. 

Portanto, é com essa visão que eu me permito não começar falando do empírico, mas chegar ao 
empírico daqui a uns 20 minutos. 

Primeiro que tudo, eu queria fazer uma referência ao fato de que, ao tentar redefinir o ser humano, 
nós já estamos dando um primeiro passo, muito concreto, para dentro de um projeto de uma Socioeconomia 
Solidária. Este vai ser um lastro sobre o qual vamos construir um conceito de Socioeconomia Solidária. A 
proposta é dupla: ou, diria, tripla. Em primeiro lugar, vamos dar um pequeno toque no que eu chamo de 
uma concepção abstrata do ser humano. 
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4. Concepção de ser humano 

A concepção de ser humano, no mundo de hoje, está muito marcada pelo que eu tenho chamado de 
centrismos. Por exemplo, aquela frase da Margaret Thatcher, que o Chico de Oliveira mencionou aqui: – “a 

sociedade não existe; a única realidade é o indivíduo”. Essa é a concepção ontológica do neoliberalismo. É 
assim que eles vêem o mundo. É um conceito de ser humano abstrato, no espaço, fora de qualquer contexto 
histórico ou social, sem história: um absoluto. E esse absoluto é que virou o paradigma de todos os valores 
que fazem a sociedade e a economia se organizarem como são hoje: o referencial é este indivíduo abstrato. 

Curioso é que não é só o indivíduo que está nesse jogo. Todas as outras unidades feitas de 
indivíduos, porém mais coletivas, também são vistas pela ótica do ego: os clãs, as raças, os espaços 
coletivos que se tornaram um fator de identidade... Tudo isso, quando absolutizado, virou um grande ego 
coletivo, onde o egoísmo, que funciona para cada indivíduo nas suas relações com o outro, funciona 
também para o coletivo. As nações olham as outras nações com o olho do ego: eu, nação, sou a melhor. Eu, 
raça, sou a melhor. Eu sou o paradigma do real, do absoluto, e todo mundo que não me reconhecer como 
tal, é uma ameaça e eu tenho que enfrentar. Daí entra, então, toda a ideologia da competição, da guerra. É 
impressionante! Se vocês fizerem um levantamento estatístico de quantas vezes os cadernos de economia de 
nossos jornais e revistas usam a palavra guerra: guerra comercial, guerra de preços... É um número infinito: 
quase todo dia. É para passar a idéia de que o natural é a gente se confrontar. 

Pois é a isso que eu chamo de centrismos: essa forma de autocentração que acaba fazendo com que 
tenhamos uma prática em cima de um conceito ilusório, mítico, que não é real. O resultado dessa prática é o 
mundo desastroso, desumano, que nós estamos vivendo, com todos os elementos de violência, 
desumanização, redução do ser humano a objeto, a mercadoria, e todos os horrores que fazem parte do 
nosso dia-a-dia. 

Mas vamos ao segundo passo, que é o de afirmar uma outra concepção: uma concepção 
multicêntrica do mundo. É onde entra um elemento fundamental: a diversidade. Nós temos que reconhecer 
que, assim como a vida da natureza é feita de biodiversidade, a vida humana é feita de noodiversidade (noo, 
em grego, significa a nossa capacidade de refletir, de pensar, de projetar ou construir um projeto a partir 
dessa visão). Essa é uma palavra riquíssima do grego. Podemos usá-la para falar da noodiversidade, que é 
um passo adiante da biodiversidade. É a mesma biodiversidade, mas, agora, na sua forma humanizada. 
Curioso que, até aqui, não podemos saber se somos únicos no Universo. Teilhard de Chardin, que é uma 
outra referência para mim, vai estar o tempo todo advertindo: dos seres que até agora nós conhecemos no 
Universo, o ser humano é a crista da onda evolutiva. Mas isso não quer dizer que seja o único... Então, 
talvez a gente esteja partilhando esse nível de consciência reflexiva com outros seres aí afora! 

Mas, o importante seria retomar a visão do ser humano a partir da diversidade. Significa: sair da 
lógica do “eu sem nós” do capitalismo, dos egocentrismos de todos os tipos, sem cair na lógica do “nós 

sem eu” dos coletivismos de todos os tipos. Se vocês olharem por essa lógica do “nós sem eu”, vão 
entender com mais facilidade porque caiu o Muro de Berlim, porque um projeto que era chamado 
Socialismo entrou em crise. O social, do nome Socialismo, foi esvaziado. No lugar, foi colocado Estado e 
Partido, dois atores que passaram a monopolizar o poder sobre a sociedade. Assim, muito antes do Muro de 
Berlim cair, o projeto socialista já tinha morrido. 

Nós estamos aqui falando de uma concepção do “eu e nós” ao mesmo tempo: ou, “ser e não ser, 

esta é a questão”. Enganou-se Hamlet quando falou em “ser ou não ser”. Porque o mundo real é “ser e 

não ser” ao mesmo tempo. Então, a gente tem que pensar de novo o mundo; olhar com outros olhos a nossa 
vida e a nossa inserção nesse mundo. 
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A isso eu chamo – utilizando autores como Marx, Gramsci e outros – de filosofia da práxis: uma 
filosofia que articula conhecimento e prática; que integra esses dois como, realmente, o único caminho para 
se chegar perto do que é o real, para se conhecer o real e, portanto, poder transformá-lo criativamente. Por 
isso, nós vamos estar falando de utopia, mas com os nossos pés fincados na realidade atual. 

A realidade não é só o que nós vemos e vivemos hoje. Essa é a realidade atual. Mas ela também 
carrega, dentro de si, uma outra realidade: que eu chamo de potencial; que é tudo o que ela está nutrindo, 
alimentando, potenciando e que pode se transformar em realidade, dadas as condições adequadas. E quem 
dá essas condições, em grande parte, somos nós. Então, eu redefino a realidade como um universo que é, ao 
mesmo tempo, uno e múltiplo, que é universo e multiverso ao mesmo tempo, onde a gente tem esse desafio 
maravilhoso de procurar criar equilíbrios entre o uno e o múltiplo. Somos, cada um, uma totalidade e, ao 
mesmo tempo, parcialidades de totalidades maiores, que são as coletividades, que é o oikos, a grande casa. 

 

5. Economia e crematística 

Fazendo referência à filosofia grega clássica, um dos pilares do nosso modo de conceber o mundo, 
lembramos a distinção muito clara e importante que faz Aristóteles, entre economia e crematística. A 
atividade que nós chamamos hoje de economia não é, na verdade, economia. O conceito de crematística é o 
mais apropriado para falar do que, realmente, são os Malan, os Calabi, os Pedro Parente, os Gustavo Franco 
e outros que a gente conhece mundo afora. Não deixando de mencionar o Dornbush e outros mais. São 
todos crematistas, não economistas. Economia é a arte de gerir a casa: crematística é a preocupação de 
acumular riqueza material. É uma diferença muito grande. 

A economia humana foi reduzida à crematística, principalmente pelo capitalismo. Mas não só: 
também por todas as concepções que reduziram o sentido de ser humano a produzir cada vez mais, 
consumir cada vez mais e ponto final, fechando aí o sentido da gente existir na face da terra. Então todos os 
produtivismos e consumismos caem juntos quando a gente menciona esta distinção entre Crematística e 
Economia. Oikos, que é a grande casa. Não só a minha casa familiar, que é muito importante como 
referencial, mas também cada comunidade a que pertencemos, o nosso país e a Terra: a grande mãe Terra 
que nos abriga, que nos deu origem e que vai receber os nossos restos mortais. Tudo isso é a grande casa 
que está na nossa mão administrar. E o que temos feito dela? Um desastre lamentável. 

Não vamos entrar em detalhes, mas eu queria oferecer essa proposta de re-concepção de economia. 
E, a partir dela, apresentar duas outras referências sobre quem é o ser humano. 

 

6. A visão de Karl Marx 

Para a primeira referência, usamos a concepção do Marx, que centra a atenção no trabalho alienado. 
Mas, de jeito nenhum, reduz a superação da alienação à emancipação do trabalho. É uma condição sine qua 

non para alguma coisa muito maior. E o que ele inclui na alienação? 

Primeiro, nós próprios: alienação em relação à complexidade que nós somos. Essa complexidade 
inclui toda a nossa dimensão material e física, que é a base de todas as nossas outras dimensões. Estas são 
imateriais e fazem de nós não apenas a soma de órgãos, de membros, mas muito, muitíssimo mais do que 
qualquer outro organismo do mundo natural que nós conhecemos, além do ser humano. E, neste ponto, 
entra um desafio: como superar a alienação da nossa relação conosco próprios? A dimensão trabalho, que 
vai entrar logo adiante, já começa desde aqui. Quando a gente fala em educar-se estamos dizendo que temos 
que fazer um trabalho sobre nós. E são muitos os trabalhos que nós fazemos sobre nós próprios. Então, o 
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tema trabalho já entra diretamente aí, mas vai se consubstanciar muito mais claramente nas outras relações 
que Marx menciona. 

A segunda relação é com respeito à natureza. Nós somos relação com a natureza, uma relação 
íntima: o nosso corpo é pura natureza. E todo o resto também. Foi a natureza que nos gerou. A nossa 
consciência é moldada pela nossa vivência no mundo concreto, com toda a sua história de interconexões, e 
das relações que nós somos. A relação com a natureza está ferida, maltratada, rota, arrebentada. O desafio é 
restabelecer essa relação com a natureza, o grande oikos, essa grande casa nossa. Por isso, a discussão sobre 
outros modelos e modos de produção é fundamental. Pode tomar cem anos, mil anos, mas é agora que a 
gente já tem que visualizar alguma coisa adequada a este ser humano complexo, evolutivo e relacional que 
nós somos. 

A terceira relação é com a sociedade, enquanto contemporaneidade com o coletivo, e com a 
humanidade, enquanto espécie através do tempo. Então há uma relação sincrônica, com os nossos 
semelhantes, e uma relação diacrônica, através do tempo-espaço. Como restabelecer esta relação? A 
proposta da sustentabilidade, considerada imprescindível hoje, no planejamento de nossas atividades 
socioeconômicas, traduz uma percepção relacional do nosso ser humano: temos uma relação viva e ativa 
com as gerações passadas, atuais e futuras. 

A quarta relação, para o Marx, é a relação com cada outra pessoa, a relação de alteridade. Que é 
diferente, em termos qualitativos, da relação com o coletivo: é a relação interpessoal. É a relação de olhar, 
de toque, de afetividade; ou de agressão, de violência, de negação. É a relação de acolhimento, de 
integração, de diálogo, de ponte, de comunicação, de compartilhar projetos em comum; e pode ser também 
a relação de confrontar projetos, de não dialogar, de impor, de colocar imperativos categóricos – porque 
somos o único, somos o “eu sem nós”. 

Portanto, diria que, se trabalhássemos em detalhe cada uma dessas quatro relações, teríamos aí uma 
matéria muito rica para alimentar uma concepção de socioeconomia a serviço de um ser humano que nós 
achamos que somos, mas que não podemos ser, dada a realidade histórica que vivemos. Foi esta a proposta 
do Marx. Por isso ele foi chamado de idealista: porque tinha um projeto de ser humano. 

“Mas isso não é o mundo real”, dizem os diretores do Banco Central. De que realidade se fala? Só 
da realidade fenomênica que a gente tem hoje? O pensamento único? Ou de uma realidade muito mais 
complexa, que tem dentro, escondido, um potencial de ser alguma coisa muito maior do que só isso a que 
foi reduzida? 

 

7. A visão de Teilhard de Chardin 

O último referencial que eu uso para falar da visão utópica, antes de entrar no empírico, é a visão do 
Teilhard de Chardin sobre o ser humano: aquela de uma grande espiral evolutiva que vem lá da origem da 
Terra. Nós nem sabemos como foi. Estamos tateando, no escuro, como cientistas, astrofísicos etc. Pois não 
conseguimos detectar, praticamente, nenhum elemento mais substancial para dizer como apareceu e de onde 
apareceu este Universo. Será que ele é o único? Certamente ele não está parado. Mas como ele foi capaz de 
fazer do menos (o material), o mais (o imaterial)? Da matéria, veio a se dar o espírito? Dos seres 
inanimados, inorgânicos, resultaram os seres orgânicos, animados? 

É essa a discussão que Teilhard faz com uma riqueza muito grande. Mas, aqui, eu não vou poder 
entrar nos elementos mais importantes. Vou, pura e simplesmente, me referir às tendências apontadas por 
Teilhard em seus vários escritos. Ele enuncia quatro tendências e acho que elas merecem ser referidas. 
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Inclusive porque, para um biólogo, antropólogo e físico como Teilhard, elas se convertem numa proposta de 
sociedade, numa socioeconomia politicamente integradora e não excludente. 

O seu pensamento é que nós somos um feixe de quatro tendências. A primeira tendência é a que a 
gente pode ver emergindo ao longo de toda a história dos mamíferos mas que, em particular nos primatas, 
ganha um impulso impressionante. Depois, por alguma transição ainda misteriosa, dá um salto para entrar 
numa esfera chamada por Theillard de Chardin de noosfera. É uma esfera de uma etapa superior da 
evolução biológica: a evolução da vida na sua etapa humana. 

Então, uma primeira tendência evolutiva da humanidade é a personalização, a crescente 
individuação. A hominização veio acompanhada da crescente individuação. O interessante é que isso veio 
emergindo com mais pujança nos últimos dez mil anos: justamente o período em que a gente se assentou na 
terra e começou a construir coletivos maiores e relativamente confinados. Esses coletivos passaram então a 
disputar espaços, tanto com a natureza como entre si. E, à medida que isso tudo aconteceu, foram se 
formando as classes sociais, que também foram se complexificando à medida que se complexificou a 
própria evolução histórica. Mas o importante é que essa evolução foi se individuando cada vez mais. No 
entanto, nós ficamos até hoje na etapa da barbárie, de estar gritando a plenos pulmões o nosso ego contra os 
outros egos. Eu acho que nessa grande virada do século e do milênio – não sei se por causa da data, acho 
que não, mas por causa da conjunção história de fatores objetivos e subjetivos – está se abrindo espaço para 
um salto de consciência no sentido de a gente incorporar o outro e a outra. 

A segunda tendência evolutiva da humanidade é a crescente socialização. Ela não vem separada da 
primeira, vem junto. Teilhard era um estudioso que podia assinar embaixo daquela idéia do “eu e nós” ao 
mesmo tempo. Mas, para ele, o que é socialização? Na medida em que estamos confinados em espaços cada 
vez menores e somos em número cada vez maior – o que ele chama de compressão planetária – ou achamos 
maneiras sociáveis, conviviais de compartilhar a nossa sobrevivência e a nossa vida – esta é bem mais do 
que mera sobrevivência – ou nós nos matamos enquanto espécie. Veja bem, não só enquanto indivíduos, 
mas enquanto espécie humana no oikos coletivo que é a Terra. É importante pensar isso a sério! 

A terceira tendência é a tendência a uma crescente espiritualização. Isso em termos de uma lei muito 
natural, sem cair em qualquer tipo de confessionalidade religiosa. Eu tenho usado uma série de autores que 
substanciam essa concepção, de que a evolução no sentido cada vez mais espiritual é parte das leis da 
própria natureza. Uma leitura crítica que a gente faz desse caminhar é o reconhecimento de que existe uma 
dimensão não material no seio da própria matéria. É uma dimensão espiritual do Universo que está ao 
mesmo tempo empurrando e sendo puxada para um desenvolvimento cada vez maior de si própria. Não há 
tempo aqui de trabalhar mais essa idéia, mas ela fica lançada. Talvez a maneira mais clara de ilustrar isso é 
o fato de nós estarmos entrando na era do conhecimento e saindo da era do trabalho manual. O que hoje está 
mais valorizado no mercado capitalista é o conhecimento. E o conhecimento é uma dimensão não material 
de nós. Quer dizer, essa dimensão cria uma tradução da tendência que o Teilhard já estava indicando no seu 
estudo prospectivo da evolução. 

A quarta e última tendência, ainda mais chocante, é sua visão de um processo que tende a uma 
crescente amorização. Ele usa essa palavra mesmo, um neologismo, para falar da nossa natureza enquanto 
seres amorosos num universo que converge cada vez mais para o Amor. O que é o Amor para ele e, 
principalmente, para outros que não são de jeito nenhum religiosos, tal como Humberto Maturana, biólogo e 
médico chileno, que escreve amplamente sobre o tema do amor a partir das suas pesquisas naturais? 
Significa o acolhimento do outro, o respeito ao outro, a integração daquele outro como parte essencial do 
meu mundo. A minha percepção de que o outro está em mim e é, ao mesmo tempo, um prolongamento de 
mim. Ao fazer isso, a gente não pode mais querer o mal do outro. 
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Daí que o nosso projeto tem que ser solidário, mas numa outra dimensão de solidariedade que não 
apenas aquela natural. Isto é, aquela de sermos interconectados simplesmente porque fazemos parte de um 
universo que tem uma unidade e que é inter-relação: essa é uma solidariedade natural. Nós falamos de uma 
solidariedade consciente, construída como parte de um projeto teleológico. Portanto, que envolve fins que 
nós lançamos em nossa ação; um projeto para iluminar a nossa ação. Essa é a concepção de Amor como lei 
natural de convergência, como uma tendência natural da humanidade. 

Se tudo isso é verdade – estamos aqui no campo das hipóteses –, podemos concluir que o ser 
humano é um ser que tende à amorosidade, que tende a uma crescente espiritualidade. Não a uma crescente 
disputa por bens materiais e à mútua destruição para controlar esses bens materiais. Assim, é desse conceito 
que envolve um bando de pressupostos – que vocês têm todo o direito de questionar – que eu parto para 
discutir a Socioeconomia Solidária. 

 

8. De passagem por Thomas More 

Em seguida, eu entro com esse personagem impressionante que é Thomas More – que foi já referido 
aqui por duas vezes. Sua história é muito interessante: era um subversivo dentro do reino de Henrique VIII. 
Tinha tal integridade, no que concebia como sendo os valores, a ética e a moral do mundo, que chegou a 
sacrificar a própria vida por isso: para manter esses valores e ser coerente com eles. Durante anos, ele 
escreveu sobre a utopia, colocando a maior energia nisso. Acreditou, portanto, que era alguma coisa que um 
dia podia ser verdadeira. Isto é, que se podia passar da utopia – que quer dizer não-lugar – à topia – de 
topos que, em grego, significa lugar. 

Interessante é que, entre outras coisas, ele escreve que esse mundo utópico é um mundo em que as 
leis e as regulações se fazem no sentido de fortalecer relações justas e equânimes no seio da sociedade e 
que, portanto, em tais relações está lançado o fundamento da paz. Ele concebe um mundo de paz a partir da 
lógica da justiça e da equidade, regido por leis que garantam essa lógica e a punição quando ela for violada. 
É o que está explícito em seu trabalho. 

Outra coisa ainda mais espantosa, convergente com Marx que viveu alguns séculos depois dele, é a 
idéia de que o ser humano, à medida que evoluísse econômica e tecnologicamente, iria chegar a poder 
trabalhar apenas 6 horas por dia nas tarefas da mera sobrevivência. O resto do tempo poderia, então, ser 
dedicado às tarefas especificamente humanas, no sentido de se ter prazer, curtir a vida, se comunicar, 
cultivar a beleza, a comunicação e o amor. Essa é uma parte da utopia de Thomas More que alguém, 
chamado Karl Marx, retomou a partir de vários outros autores, principalmente dos economistas utópicos, 
que tentavam de alguma maneira encontrar os caminhos. Foi essa busca que, hoje, nós herdamos. 

 

9. A experiência concreta 

Assim, esses elementos nos jogam direto dentro da experiência concreta. O Luís Inácio fez uma 
maravilhosa apresentação crítica da realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Eu vou citar uma outra 
coisa, meramente complementar ao que ele está contando, e a partir da nossa vivência no PACS, no Rio de 
Janeiro. Mas é uma vivência que não se confina ao Rio de Janeiro. Ela se articula aos níveis de Brasil, de 
América Latina e de mundo com outras experiências que também estão buscando caminhos semelhantes e 
convergentes com os nossos. 

A primeira referência é à humilde experiência de um Fórum de Cooperativismo Popular no Rio de 
Janeiro. Este fórum se articula a várias outras iniciativas como, por exemplo, uma rede de cooperativas que 
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a FASE assessora e tem ajudado a criar. Também com o trabalho ultracriativo da Incubadora de 
Cooperativas da UFRJ. Juntos, estamos construindo alguma coisa em comum e buscando modos de 
convergir cada vez mais. A Incubadora nos convida para uma série de trabalhos de formação, seminários, 
conferências etc., construindo uma parceria, um compartilhar de visões, de experiências e de aprendizagens. 
Ao mesmo tempo que fazem parte do Fórum, freqüentando as suas reuniões mensais. 

O Fórum tem perto de duzentas organizações e membros espalhados pelo Estado, dos quais cerca de 
15 a 30 participam de reuniões mensais. Vários deles participam dos grupos de trabalho permanentes que 
nesse momento são cinco. Entre eles, o mais recente é o GT de Comercialização, que nós achamos uma 
dimensão-chave, fundamental para fazer prosperar o processo de organização associativa e cooperativa. 
Com esse grupo de trabalho se visa a criação de pelo menos uma cooperativa de comercialização que vai 
fazer o serviço de criar pontes de mercado para as demais cooperativas. 

Entre os impasses que encontramos, temos o seguinte desafio: como as nossas entidades-membros 
podem desenvolver uma dupla estratégia comercial: uma para o mercado capitalista, para a competição no 
mercado capitalista, e outra para o interior do mundo associativo e cooperativo? São duas estratégias 
essencialmente diferentes e, a respeito dessa segunda, há muito pouca acumulação sobre como fazer. Então, 
nós estamos trabalhando, teórica e praticamente, no sentido de introduzir novas maneiras de comercializar 
entre nós, de fazer produtos cooperativos chegarem de uma cooperativa para outra, de construir 
complementaridades, de trabalhar com cadeias produtivas cooperativas e associativas. 

Na verdade, trata-se de ir construindo um projeto de socioeconomia, com uma lógica diferenciada, 
cooperativa e solidária, no interior mesmo do capitalismo. Acho que, à medida que essa socioeconomia se 
expande e vai ocupando mais espaço, ela passa a gerar efeitos de demonstração que comprovam ser ela 
ótima tecnicamente, tanto em termos da eficiência de cada empreendimento como da eficiência sistêmica. 

Eficiência sistêmica é um elemento fundamental da nossa visão do concreto da socioeconomia: é 
cada entidade se preocupar com o bem-estar e o crescimento sadio e pujante do conjunto do sistema 
cooperativo e associativo. Isto implica uma série de fatores, de modos de se comportar etc. Tudo isso entra 
como busca das maneiras de se tentar responder adequadamente aos desafios daquelas duas estratégias de 
comercialização de que falávamos. 

Há também a questão de como formar os preços na Socioeconomia Solidária. Usamos os mesmos 
critérios do mundo do capital? Esses, na verdade, são critérios de pura dominação do consumidor, do 
comprador. Porque, em geral, não estão relacionados com o custo de produção. Estão relacionados é com 
quanto o capitalista pretende conseguir arrancar dos que compram. Mas passo adiante, por falta de tempo. 

No Fórum, há o Grupo de Trabalho em Educação, que é absolutamente fundamental para nós. Esse 
grupo tem feito um trabalho paciente de ir construindo uma reflexão que, ao mesmo tempo, capacita para a 
viabilidade socioeconômica dos empreendimentos e vai abrindo, descortinando, as possibilidades de ir 
muito além de uma solidariedade promovida pelo próprio sistema e que é voltada para dentro do próprio 
empreendimento. Todo o discurso do sistema, quando fala em cooperativa, é esse: sejam muito solidários 
para dentro mas, para fora, competição cerrada e absoluta contra todos os outros, inclusive contra as outras 
cooperativas. E o nosso argumento é que o sistema é um só e que tudo que nós fazemos com cada outro, a 
gente está afinal fazendo consigo próprio. Portanto, temos que criar essa articulação entre a promoção do 
bem-estar de cada cooperativa e, ao mesmo tempo, a promoção do progresso coletivo do movimento 
cooperativo, associativo. 

Temos também o Grupo de Trabalho de Crédito Cooperativo, no qual vimos fazendo estudos e 
discussões sobre diversas experiências de crédito cooperativo. Nesse momento, estamos dando os primeiros 
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passos no sentido de criar um fundo cooperativo do próprio Fórum, para apoiar as iniciativas dos seus 
membros. Quem sabe, eventualmente, através de uma luta política para mudar a legislação, possamos 
conseguir que o Fundo chegue a se tornar um banco cooperativamente controlado por todos os seus 
membros? 

Há, ainda, o Grupo de Trabalho de Comunicação e Informação que deve produzir um jornal, e o 
Grupo de Trabalho de Legislação e Apoio Jurídico, que orienta a gente a respeito das mudanças legislativas 
e nos alimenta para enfrentar o diálogo com o cooperativismo oficial: a OCB, a OCERJ e as outras Oc’s 
estaduais. 

Este é um diálogo difícil, porque eles vêem a gente como um perigo para o projeto cooperativo 
adaptado ao sistema capitalista. O nosso projeto é muito mais do que um mero meio de sobrevivência para 
os pobres excluídos da nossa economia: é como um projeto de uma nova sociedade, de um novo modo de 
produção, a longo prazo. 

Pois bem, com esses Grupos de Trabalho, nós temos nos relacionado com entidades cooperativas, 
associações, federações, na América Latina e mundo afora: algumas que fazem produção, outras que 
comercializam, algumas de crédito, outras de consumo, formando um universo riquíssimo e com um 
enorme potencial de convergência, mas profundamente fragmentado. 

Um segundo desafio que se põe: como superar essa fragmentação de estarmos buscando construir 
um mundo cujos valores sejam a cooperação e a solidariedade, mas cuja prática continua sendo esfacelada, 
dividida, fragmentada? Frente a isso nós temos que ser muito criativos e olhar até para as igrejas 
evangélicas, para os carismáticos, que conseguem atrair tanta gente. Por que é que nós não conseguimos? O 
que está faltando para a grande massa da população descobrir que esse é o momento histórico de tomar nas 
mãos a oportunidade de emancipar o nosso trabalho – que é um fator que define o ser humano como ser 
humano? Esse é o momento histórico disso. O Marx, se visse a gente aqui, ia dizer: – “caramba, todos os 
fatores objetivos que faltavam na minha época, para realizar o ‘proletários, trabalhadores do mundo 

inteiro, uni-vos’, estão acontecendo hoje, aqui, no final do século XX”. 

 

10. Autocrítica 

Temos que fazer uma profunda autocrítica, principalmente enquanto dirigentes populares, sociais, 
sindicais, partidários. Temos estado adormecidos para os potenciais que essa globalização nos abre. A 
globalização é olhada como mal, é demonizada, do mesmo jeito que o Clinton demoniza o Sadam Hussein e 
qualquer outro inimigo do sistema capitalista. E nós estamos fazendo isso com uma visão absolutamente 
não dialética da realidade. Dentro da globalização, eu menciono brevemente três evoluções muito 
importantes, e uma quarta, que deriva delas. 

A informática está criando condições da comunicação ficar condensada em circuitos eletrônicos 
pequeníssimos; são bibliotecas inteiras guardadas num micro sistema informativo. Pois a informática, ao ser 
incorporada na robótica, constrói um mundo de máquinas cada vez mais “inteligentes”, capazes de fazerem 
uma série de operações intelectuais, inclusive mais rapidamente do que nós. Mas nós nem sabemos por 
onde vai isso. Vejam o 2001, Uma Odisséia no Espaço, vejam O Caçador de Andróides e outros filmes 
tremendamente desafiadores da nossa imaginação, nesse sentido. De qualquer maneira, me parece que, ao 
introduzir o circuito nas máquinas, a gente deu um grande passo em termos de economia do tempo de 
trabalho do ser humano. 
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No entanto, o mundo sindical e trabalhador está vendo isso como uma terrível ameaça, sobretudo os 
dirigentes sindicais. O que é uma lamentável falta de visão histórica da evolução da própria luta sindical. Eu 
não vou me aprofundar aqui. Mas queria dizer que, só agora, depois de vários anos de diálogo com o 
movimento sindical, sobretudo com a Cut e os sindicatos a ela filiados, só agora estamos conseguindo um 
diálogo que convence o pessoal. – “É, de fato o mundo não é mais aquele mundo industrial. O sindicato 
feito para o mundo industrial está inadequado. Tem que se reformular radicalmente e não há tempo a 
perder.” Um bom sinal disso é que, no começo de dezembro, vai haver uma reunião na Escola Sul da Cut 
para discutir essa questão e a visão que pode resultar daí: de uma outra socioeconomia, em que os 
trabalhadores e as trabalhadoras se tornem, finalmente, sujeitos do seu próprio trabalho, do seu próprio 
desenvolvimento, da sua própria história. 

Mas o problema não pára aí. Por uma razão muito importante: trata-se não apenas de limites e 
fragilidades objetivos, relacionais, institucionais, mas também de mudanças culturais, de valores, de 
atitudes e comportamentos com referência a nós próprios. Assim que, olhando a nossa prática do dia-a-dia, 
o nosso cotidiano nas relações familiares, de trabalho, de cooperação, percebemos que estamos 
continuamente negando aquilo que nossa proposta, nossa fala e nosso discurso afirmam. É aquele buraco 
entre a teoria e a prática, que a metodologia da práxis trabalha por instrumentar a superação. 

Então, o que eu queria sublinhar é que me parece que nós e os nossos dirigentes políticos, sindicais, 
populares não estamos suficientemente sensibilizados para esse desafio, para essa frente de luta: a frente de 
luta da subjetividade, da cultura, dos valores e modos de nos relacionamos uns com os outros, com o 
mundo, com a natureza. Nós viramos arena de luta tanto quanto o mundo aí fora. 

 

11. Atuação nas três vertentes: micro, meso e macro 

Bem, entre as diversas experiências muito ricas que nós temos, uma delas é na Espanha, sobretudo 
na região da Catalunha, onde uma cooperativa de advogados trabalhistas conseguiu se converter num foco 
irradiador de um cooperativismo criador. A partir da defesa dos trabalhadores que iam sendo demitidos por 
conta da reestruturação produtiva, tecnológica e organizativa do capital, eles iam estimulando a formação de 
cooperativas e associações de uma forma interligada. Então, nos últimos dez ou quinze anos, conseguiram 
construir uma rede de mais de cem cooperativas, buscando uma crescente complementaridade entre elas e 
procurando o diálogo com outros espaços mais. Através desse diálogo, conseguiram fazer convergir duas 
federações de cooperativas em uma só. Agora, a Federação dos Trabalhadores Autônomos da Catalunha 
congrega muito mais do que as cento e poucas cooperativas – estaria entre 150 a 200 cooperativas e 
associações – como parte do seu universo de produção de bens e serviços, articulação política e 
representação política. 

Este exemplo eu o situo numa primeira vertente da realidade concreta de que falamos, que é a do 
nível micro: o desenvolvimento de um cooperativismo solidário no espaço micro. É exatamente sobre isso 
que eu estou falando: do cooperativismo, associativismo e qualquer outra forma que tenha como referencial 
principal o trabalho humano – e não o capital – como aquele que lhe dá legitimidade para tomar decisões, 
gerir e ganhar. 

Numa segunda vertente, de nível meso, eu situo as redes de trocas solidárias. Eu vou só mencionar 
isso como uma experiência baseada em vários países: Canadá, Inglaterra, Austrália, depois, França, Irlanda 
e, agora, um monte de países da América Latina, entre eles, Argentina, Colômbia, México. Nesses países, 
por vias diversas, estão se criando comunidades de pessoas que moram em lugares comuns, bairros, aldeias 
camponesas etc., e que estão precisando de outros modos de sobreviver além do trabalho assalariado. Então, 
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essa congregação faz com que seja possível compartilhar entre si necessidades e demandas por um lado, 
recursos e ofertas por outro. À medida que a gente mapeia os dois lados, a partir da fala de cada pessoa e de 
cada instituição representada, nós acabamos por obter um quadro de necessidades que aqueles recursos e 
aquelas ofertas responderam maciçamente. 

É surpreendente o olho arregalado das pessoas quando se dão conta de que uma grande parte das 
nossas necessidades familiares, domésticas e outras podem ser respondidas por aquele grupo ali. E mais, 
como a coisa cresce e o número de participantes aumenta, a troca direta fica mais complexa. Então nós 
criamos uma moeda comunitária para escapar da prisão do real, do peso e de qualquer outra das moedas 
oficiais. Uma moeda que não tem taxa de juros; que só tem valor pelo trabalho que é trocado, senão é uma 
simples folha de papel. Por exemplo, tenho aqui uma nota de cinco tupis da nossa rede de trocas solidárias 
no Rio de Janeiro. Cada tupi vale uma hora de trabalho social, seja material ou intelectual. Cinco tupis 
valeriam cinco vezes um valor relacionado com o real. Nós estabelecemos essa relação: um tupi vale cinco 
reais; cinco tupis valem vinte e cinco reais. Por quê? Porque, segundo a estatística do Dieese, os cinco reais 
equivalem à hora de trabalho de um salário mínimo suficiente para manter o marido, a mulher e dois filhos, 
no mundo de hoje. Então, sete a oito vezes maior do que o salário mínimo efetivo do Brasil, hoje. 

Pois bem, partindo agora para a terceira vertente, aquela de nível macro, devo dizer que nós estamos 
numa rede chamada Aliança por um Mundo Responsável e Solidário, dentro da qual existe um pólo, uma 
rede de Socioeconomia Solidária. Estamos procurando ajudar a articular esta Aliança a nível global. Isso já 
é uma perspectiva de articulação global, de diálogo, de troca de experiências, de visitas mútuas, que nós 
pretendemos que resulte numa formulação mais clara, em respostas cada vez mais eficientes e eficazes às 
perguntas e desafios que Luís Inácio e outros temos levantado. Ao mesmo tempo, é um instrumento de 
conexão para uma ação comum. É aquilo que o José Luís Coraggio disse aqui: pensar e agir ao mesmo 
tempo, local e globalmente. 

Essa é a lógica. E, por ela, nós achamos que podemos criar o que está dito num pequeno texto que 
escrevemos: 

para uma humanidade policêntrica, uma economia policêntrica; para uma humanidade diversa e 
complementar, uma economia diversa e complementar; para uma humanidade personalizante e socializante, 
uma economia personalizante e socializante ao mesmo tempo; para uma humanidade autogestionária e 
solidária, uma economia autogestionária e solidária. Enfim, para uma humanidade espiritualizante e 
amorizante, uma economia espiritualizante e amorizante. 
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Questões debatidas 

 

 

Marcos Arruda 

 

Um mercado solidário: crise sistêmica e projeto alternativo 

Um comentário sobre o tema da relação dos empreendimentos cooperativos para fora. Essa 
dificuldade é muito grande porque, na prática, os mercados, mesmo quando há cooperativas vendendo e 
comprando entre si, jogam as pessoas umas contra as outras. Então nós temos que estar trabalhando essa 
contradição e examinando como podemos até competir, mas com um outro espírito. Como é que poderia 
haver uma competição que não acaba nela própria? Eu tenho aí nesse caderninho, um pequeno conto do 
Rubem Alves sobre o tênis e o frescobol. Chamo a atenção de vocês para ler, porque fala bastante desse 
problema: como, ao mesmo tempo, atender à nossa necessidade mais do que legítima enquanto pessoa e 
pequena coletividade – que é o empreendimento – e, ao mesmo tempo, estar procurando ajudar a promover 
outros empreendimentos e o sistema como um todo? 

Então, essa articulação, me parece que é fundamental e vai além do que o sistema capitalista é capaz 
de oferecer, que é competição entre empreendimentos no espaço do verdadeiro mercado, o único mercado, 
que é o capitalista. Nossa tarefa inclui criar um mercado solidário. O que é isto? Que conteúdo dar a isto? 
Que sistemas de relação estabelecer para que isto passe a acontecer e transforme utopia em topia? Esse 
desafio, para nós, é fundamental também. 

Na nossa visão, a economia entendida como crematística vai acabar e não vai demorar muito. Na 
minha maneira de ver, devido às suas próprias contradições internas, que estão gerando o limite de 
contradições em relação ao caminho natural do Universo e do ser humano. Não só por isso, mas também 
porque nós estamos querendo construir o novo. É uma conjugação dos dois fatores que tem que resultar 
numa transformação inovadora. Vocês vão encontrar essa idéia no título “Antevendo o fim da economia e 
da política”, de um caderno que escrevi. É uma perspectiva que discorda do que o nosso companheiro Paul 
Singer disse aqui. Segundo ele, num sistema de socioeconomia solidária, nós podemos ter espaços também 
para iniciativas capitalistas, já que nós somos abertos e tal. Eu acho que não. Acho que vamos ter enquanto 
não conseguirmos acabar com o capitalismo. Mas, à medida que construímos uma alternativa e ela 
perpassar as sociedades mundo afora, isso vai acabar caindo de podre. E nós não queremos preservar essas 
relações no interior da socioeconomia solidária ou da globalização cooperativa e solidária. 

Eu tenho estudado muito a globalização financeira do mundo como elemento que tem que ser 
acompanhado com muita atenção. Em dupla via: uma, a crítica do que está acontecendo quanto ao 
afastamento desse sistema financeiro internacional com relação à realidade da economia do mundo e das 
pessoas. O que, portanto, nutre um potencial explosivo no sentido de provocar crises cada vez mais sérias, 
que abalam até a economia mundial, como disse o Paul Volcker, ex-presidente do Banco Central dos 
Estados Unidos, quando ele realmente ficou apavorado com a crise russa e escreveu um artigo no Financial 
Times a esse respeito. Eu nunca tinha ouvido ninguém do mundo capitalista falar em sistema capitalista. 
Quanto mais para dizer que o sistema está em risco. De modo que uma crise maior – seja financeira, social, 
ambiental, ou qualquer outro potencial de crise – vai certamente abalar as raízes do sistema atual. 

É claro que esse sistema tem mil instrumentos para se rearranjar e continuar o seu caminho. Mas 
também pode acontecer que os seus pilares fiquem abalados de repente, e o povo vai estar procurando 
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alternativas ao que lhe é imposto. E aí vão aparecer as nossas experiências acenando com um caminho 
diferente de reorganizar a sociedade e a vida humana através de uma reorganização da economia. 

Vai por aí, então, uma advertência: fiquemos de olho no potencial de crise das contradições do 
próprio sistema. Estejamos preparados para enfrentá-la quando chegar. Não nos deixemos ser apanhados 
desprevenidos. É nesse sentido que – falando agora de dentro de casa, como o Chico de Oliveira – eu me 
pergunto: como o PT está pensando essas coisas? Que tipo de estratégias ele está formulando, adequadas 
aos diferentes cenários possíveis para o mundo, para o Brasil, para a América Latina? Não está formulando 
infelizmente. Eu acho fundamental a gente ter um projeto viável de governo, na próxima campanha 
eleitoral. Ou então vamos estar repetindo o óbvio: redistribuição da renda, da riqueza, uma política fiscal 
mais progressiva, e por aí vai. Isto é, medidas que não levam a um projeto de nova sociedade. 

 

Relações com o Estado 

Uma dimensão fundamental da terceira vertente, no nível macro, é aquela do Estado: a vertente do 
trabalho que nós achamos essencial de ser feito junto aos governos municipais, estaduais e federal e junto 
até às agências multilaterais, porque elas estão metidas em tudo isso, através dos seus fundos e dos 
processos de endividamento que nos chegam todo o tempo. 

Então, nós temos feito esse trabalho de diálogo com o Estado. A vitória do Garotinho, no Rio, 
ajudou muito a criar algumas pontes importantes. Pela primeira vez, a gente fez um encontro estadual sobre 
cooperativismo e associativismo, em que estavam presentes o cooperativismo oficial, o cooperativismo 
popular – com as suas várias representatividades – e o Governo do Estado. No Rio Grande do Sul, a mesma 
coisa. 

O lugar mais difícil de se perceber a importância dessa vertente é, justamente, a Espanha, onde a 
marca anarquista ainda é muito forte. Parece que os nossos companheiros e companheiras de lá, 
simplesmente, não querem saber de qualquer frente de diálogo com o Estado. Eles acham que as soluções 
só podem vir da sociedade. Nós discordamos disso e temos um diálogo intenso com eles, nesse nível. 

Em relação ao papel do Estado, eu acho que nós temos que olhar o problema com os dois olhos. Um 
deles é o olho da atualidade, na qual o tema das políticas públicas é chave. Mas a atualidade também é 
cambiante. Por isso temos que nos perguntar sobre o que é que pode acontecer com o governo Fernando 
Henrique e o seu “horror” estabelecido – um Brasil de mal-estar, como disse o Chico? O que é que pode 
acontecer com este governo daqui a três anos, se ele continuar devastando a economia brasileira, a 
soberania e a sociedade? É possível que o povo diga: caramba, a alternativa tem que ser por ali. E nós? Que 
alternativa, além de reformar e remendar este sistema, nós temos? Que correlação de forças a gente tem 
para traçar táticas adequadoras e estratégias realmente transformadoras? Temos essa dupla perspectiva. Ou 
não? 

Em relação a uma visão de longo prazo sobre o papel do Estado, talvez a melhor imagem, no campo 
da utopia realista, é uma interpretação que fiz do pequeno texto do Marx no qual ele enuncia o problema do 
Estado. O texto, em francês – a versão no castelhano foi mal traduzida do alemão –, fala em abolição do 

Estado. Mas o termo que Marx usou no alemão de fato quer dizer: “superar integrando o velho”. Trata-se 
então de destruir este Estado, mas me parece que alguma instituição – tenha lá o nome que tiver, pode não 
ser Estado, mas que seja qualquer coisa – terá que exercer esse papel de orquestrar a unidade na 
diversidade. 
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Seria esse um Estado democratizado – ou que nome vocês queiram dar. Não me preocupa tanto o 
nome quanto a realidade de uma instituição que catalisa e gera um ambiente favorável para que a gente 
inverta de cabeça para baixo este triângulo que existe hoje: estado, economia (privatizada-privatista) e 
sociedade (objeto). Se a gente inverter esse triângulo, vai aparecer a sociedade no topo, o estado e a 
economia democratizada assumidos pela sociedade como um todo e não apenas pela fração privada da 
sociedade. É a perspectiva que o Gramsci propõe com a seguinte frase: “um Estado democratizado seria um 
Estado cercado de sociedade civil organizada por todos os lados”. 

Eu também uso a imagem de uma orquestra de jazz, em que o regente, ao mesmo tempo que rege, 
toca um instrumento. Mas o papel dele é articular a harmonia naquela diversidade. Cada instrumento está 
improvisando, está tocando o seu caminho, a sua voz de instrumento. Há uma diversidade. Cria-se no meio 
daquela diversidade e a partir dela – não às custas dela – uma unidade, que é a harmonia musical. Assim, 
este, talvez, seja um bom exemplo. O maestro de jazz seria o Estado, que a gente pode visualizar como um 
projeto histórico de longo prazo, para criar harmonia nessa diversidade. Pode ser que chegue o momento em 
que isso nem seja necessário. Eu acho difícil, porque é a tal história de como articular o micro, o meso e o 
macro, sem destruir nem um nem outro. Esse é o grande desafio, porque todos são dimensões da mesma 
realidade e têm que ser incorporados no mesmo projeto de relações. 

Mas para se chegar a isso é essencial a gente ter uma estratégia. E essa estratégia passa por ocupar o 
Estado. Na etapa atual, a gente está pressionando o Estado para que ele mude de política. Por isso, a questão 
das políticas públicas – nos níveis municipal, estadual, federal, sub-regional (Mercosul), regional (Alca) e 
internacional – é fundamental. Ora, a gente está trabalhando em todas essas frentes ao mesmo tempo, 
tentando mudar as políticas que os poderosos minoritários estão impondo aos nossos povos. Mas isso não é 
suficiente. Nós temos que ter um projeto que indique o que vamos fazer no dia em que chegarmos lá. 

Por exemplo, no dia em que o PT ou uma frente progressista ganhar o governo do país, nós vamos 
estar dentro do Banco Mundial, dentro do FMI, dentro do BID. Mas com que políticas? Vamos fechar as 
portas a essas instituições? Vamos destruí-las? Não dá. Para isso tem que ter maioria! Se não dá, então 
como vamos atuar lá dentro? Vamos tirar o Brasil de um espaço multilateral? Tem que formular uma 
política para isso, e saber como influir na política que eles geram, que afeta a vida até de um trabalhador 
pequenininho, lá na base. Então, tem que haver uma estratégia que abranja todas as frentes de luta, das mais 
micro às mais macro, das mais específicas às mais gerais. Sem isso, o partido não está cumprindo o seu 
papel. As organizações populares também não. É desafiante, é difícil, mas, sem isso, a gente não vai muito 
longe. Sem isso, nós vamos acabar de cachorro correndo atrás do próprio rabo: ativíssimos, mas indo a 
lugar nenhum! 
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Para se discutir uma economia dos setores populares:  
perguntas que ficam 

 
 

Luiz Alberto Gómez de Souza 

 

Ao introduzir o tema da Economia dos Setores Populares, no início deste Seminário, Gabriel 
Kraychete nos apresentou quatro pontos: os limites, as fragilidades, as potencialidades e os desafios. 

Decorridos dois dias de debates, o que podemos dizer? Foi-me pedido que fizesse uma 
sistematização das discussões feitas. Mas logo comecei a ver os riscos disso. Um risco seria o de introduzir 
à força uma coerência fictícia num debate aberto, com divergências, onde se tocaram muitos pontos – que 
bom que existam divergências! Quando não têm divergências, é terrível: “a unanimidade é burra”, já dizia o 
Nelson Rodrigues. O risco então era fechar artificialmente uma agenda que deveria ficar aberta. 

O outro risco é que eu me apropriasse das idéias dos expositores e dos debatedores e fizesse uma 
síntese minha. Esse ato de apropriação das idéias alheias seria um desrespeito: eu traria uma reflexão muito 
coerente mas que, ou seria falsa, ou seria apenas a coerência das minhas idéias. Isso não ajudaria muito. 

Foi-me pedido, além disso, que levantasse questões para aprofundamento. Mas também aqui é, 
igualmente, um pouco complicado: ou eu escolheria alguns temas, e poderia ser arbitrário – porque esses 
quatro pontos levantados pelo Gabriel e não outros? – ou eu faria um elenco tão grande de questões de 
aprofundamento que ficaria cansativo, sem muito valor. 

Então pensei em fazer uma coisa mais modesta e mais provocativa: apresentar as perguntas que eu 
me faço depois de dois dias de seminário. O que o seminário despertou em mim? O que o seminário me 
estimulou? Trago aqui o estímulo que recebi, como uma provocação para que vocês façam o mesmo. 

 

1. Como sair de um projeto imperial, sem brechas? 

No primeiro tema, o da lógica do capital, José Luís Fiori, com o brilhantismo que lhe é próprio e 
com a riqueza de informação e força analítica que tem, nos trouxe aquela que poderia ser a última utopia do 
sistema. Deixou bem claro que as idéias-força dessa utopia não são tão novas assim. De passo, ele tocou em 
alguns pontos importantes. Mais para o fim, quando se referiu aos últimos 25 anos, falou do último ciclo 
dessa globalização, da transformação vertiginosa no mundo das finanças, do esforço gigantesco dos Estados 
Unidos – o grande centro hegemônico – e, no mundo das idéias, de todo este pensamento monetarista 
triunfante. Mas o mais importante foi quando ele sinalizou que, ao contrário do discurso, nós temos hoje 
uma concentração de riqueza maior do que nunca. É todo o tema da exclusão que estaria aqui embutido. 

No debate que se seguiu, ele fez uma afirmação que deixou alguns de nós inquietos: a de que 
aparentemente não se percebe nenhuma brecha no grande projeto imperial. Então, diante desse grande 
projeto imperial sem brechas, correríamos o risco de ficar paralisados. Como é que saímos dessa? Creio que 
qualquer projeto hegemônico tende a se apresentar assim, sem brechas, como se fosse todo-poderoso. Mas 
nós temos que saber analisá-lo e criticá-lo. Para isso, temos que sair da sua lógica, porque essa lógica é 
tautológica: isto é, ela vai dizer exatamente o que o projeto quer que a gente aceite como sendo os 
resultados inevitáveis. Por isso, nós precisamos negar dialeticamente este sistema com sua lógica, com seu 
discurso. Marx usava muito a palavra crítica: crítica no sentido de se negar dialeticamente, de se desocultar 
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o que está suposto, de sair do lugar do sistema e olhar desde outro lugar. Olhar de um outro lugar 
epistemológico, social e, eu diria também, político, não só teórico: olhar em outra direção. Então, que o 
sistema tenha sua lógica fechada não interessa tanto, quanto a capacidade que nós venhamos a ter de “sair” 
do sistema, de vê-lo desde fora. 

Foi dito aqui, no debate, que esse sistema tende a apresentar o econômico como alguma coisa 
indiscutível, que não se debate. É exatamente o que nós temos que fazer: temos que discuti-lo, temos que 
debatê-lo e negá-lo. Para começar, temos que negar sua lógica, saindo do mundo economicista. Nós 
perderemos todos os debates com os economistas do sistema se aceitarmos discutir no mundo deles, na 
lógica deles. Temos que sair dessa lógica, temos que negá-los. A primeira coisa, então, é superar o mundo 
do econômico fechado – e aqui, talvez, fica difícil, às vezes, de defender até o próprio Marx – mas eu volto 
sobre isso depois. 

 

2. Quem tem medo do trabalho? 

Gostaria de dar pincelada no segundo tema: “A lógica da utopia do trabalho”. Tema que Chico de 
Oliveira com a competência, a cultura e a experiência teórica que tem, nos trouxe com tanta riqueza quando 
nos mostrou todo o grande debate no mundo da sociologia do trabalho contemporâneo. E nos fez uma 
pergunta: “quem tem medo do trabalho?” Havia uma malícia aí, nesse “quem tem medo”, que ele não teve 
tempo de desenvolver. Sabemos muito bem que são muitos os que têm medo do trabalho. Já a academia 
desconhece o mundo do trabalho. Faz grandes discussões abstratas sobre esse mundo porque não o vive de 
dentro. 

E o Chico lembrava a centralidade do trabalho, tanto no liberalismo como no marxismo. Mas 
deixava muito claro que, quando Marx falava do trabalho, era numa crítica ao trabalho alienado, para passar 
ao trabalho criativo. Ele tinha uma proposta. Não estudava o trabalho pelo trabalho. Ele fazia a análise da 
alienação do trabalho pensando num outro tipo de trabalho ou de atividade humana – naquilo que, num 
texto do Capital, ele chama de “passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade”. Há um texto 
muito bonito de Marx, na Ideologia Alemã, onde ele diz que o homem, nesse outro mundo do trabalho não 
alienado, pode caçar, pescar, fazer crítica literária quando quiser, sem precisar ser caçador, nem pescador, 
nem crítico literário; num ato de liberdade. Num outro texto, na Crítica ao Programa de Ghota, Marx diz 
que, para isso, os bens têm que jorrar aos borbotões. Porém para se chegar lá, não basta uma análise 
econômica: é necessário um ato político. É por isso que ele vai fazer essa análise numa crítica a um 
programa político de seu tempo. 

Então, a análise de Marx leva a alguma coisa além do econômico, que é um ato político. E o Chico 
lembrava para nós, que o importante é aquele sujeito que é o trabalhador organizado em classe, que vai 
passar de objeto a sujeito, de “classe em si” a “classe para si”. Assim, entramos numa outra esfera, numa 
outra dimensão. Saímos do âmbito asfixiante do economicismo, para entrarmos no âmbito mais amplo do 
mundo político e do trabalho. 

Quanto àquela discussão, se o trabalho é central, se não é central etc., vamos deixar de lado. O mais 
importante, é ver os problemas concretos que estão sendo colocados hoje, os desafios do mundo do 
trabalho. E quando alguns dizem que dão “adeus ao proletariado”, pode ser adeus a um certo sujeito 
histórico central, que o século XIX pensou; mas não é adeus àquele homem que produz, que trabalha. 
Então, vamos ver isso no concreto e no conflito social e político. 
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3. O que é classe social? 

Creio que o esforço de passar do econômico para o político já é uma abertura, mas não é suficiente. 
Diria que a modernidade – que inclui Max Weber – privilegiou muito dois espaços: o espaço do mercado, a 
economia, e o espaço do Estado, a política. Mas queremos ir além da lógica fechada do econômico e da 
lógica também fechada do poder. Há que entrar no mundo mais amplo da vida – não só da reprodução da 
vida, mas da vida vivida –, no mundo dos valores, das idéias; aquele mundo que Gramsci tão bem analisou. 
Temos que ver não apenas o produtor mas, como dizia o Marcos Arruda, o ser humano, a pessoa que 
produz, que reproduz, que toma decisões políticas e que, também, vive, sonha, deseja e ama. Hoje o Marcos 
nos abriu toda essa dimensão. 

Devo confessar que vou redescobrindo, cada vez mais, as intuições de um outro pensador que foi 
muito importante na minha geração – Emmanuel Mounier – e toda a dimensão do personalismo comunitário 
ou socialista que pensa a pessoa humana em todas essas dimensões. Dou um exemplo: quando visitamos um 
acampamento, ou um assentamento do MST, seja para fazer uma pesquisa como a do Luís Inácio, ou para 
levar nossa solidariedade, ou mesmo para uma ação comum, não encontramos simples produtores, ou 
apenas cidadãos contestadores. Encontramos pessoas que visibilizam a classe social e dão exemplo de 
plenitude de vida. Eu vivia no Chile, quando se discutia o que é classe, se existiria classe. Passei a entender 
o que é classe quando, num trabalho da Cepal, das Nações Unidas, fui a Oruro, na Bolívia; ou melhor, à 
mina Siglo Veinte. Entendi então que, se você não acredita em classe social, é porque não vê a classe em 
ação através de seus agentes. Ali, em contato com aqueles mineiros bolivianos, a consciência de classe 
aparecia na prática, concreta, resistindo e agindo. Encontramos isso também nos nossos movimentos 
sociais: pessoas que têm consciência, que visibilizam uma dimensão de classe, mas que, além disso, são 
pessoas que sabem viver, criam, fazem festa, têm relações interpessoais, relações familiares e afetivas. 
Então, como que se rasga essa visão fechada e pequena do econômico, ou do econômico-político, abrindo-
nos para toda a dimensão da vida, da vida vivida, da vida reproduzida. 

Isso nos coloca numa dimensão de análise muito mais ampla, que não é apenas a dimensão do 
sistema ou do modo de produção capitalista, ou do sistema político, mas do que eu gosto de chamar a 
dimensão das mutações sociais. Vivemos um processo muito mais radical do que uma simples revolução 
política, ou uma transformação econômica. Estamos num processo complexo, enorme, amplo, profundo, de 
radicais mutações sociais em todas as dimensões da vida. 

 

4. Globalização ou planetarização? – as bases materiais da intercomunicação 

Vejam então que saímos de uma lógica fechada do capital e, inclusive, do trabalho, para uma lógica 
mais ampla, da vida. Mas, de uma coisa eu senti falta neste debate: da referência à base material dessas 
mutações, isto é, ao processo de transformações tecnológicas da terceira revolução industrial, ou a tudo isso 
que está acontecendo hoje, no mundo da informática, da robótica, da engenharia genética. Senti falta de um 
maior aprofundamento, porque, sem isso, nós não podemos entender bem o mundo que aí está. As 
transformações tecnológicas vão ter repercussões muito profundas na economia, na política e na 
organização da sociedade. 

A globalização, como palavra, está muito banalizada, muito redutiva. Quando se fala em 
globalização logo se pensa na globalização do econômico. Pior ainda; na globalização do capital 
especulativo ou, apenas, na globalização das bolsas de valores. Acho que há um processo muito mais 
amplo, que eu prefiro chamar mundialização ou planetarização. Muito mais do que essa pequena 
globalização que está aí é o processo de mundialização ou planetarização nesse mundo inter-relacionado, 
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interconectado pelos satélites, pelos computadores; abrimo-nos a um outro nível, que vai ter repercussão na 
produção de bens, na organização da sociedade, na nossa cabeça, na nossa maneira de ser e de pensar. É a 
base material, ao nível das forças produtivas mesmo, da grande transformação. Nas apresentações e debates, 
isso apareceu pouco, e eu chamo atenção porque acho que é uma questão muito importante de ser 
aprofundada, na perspectiva dessa nova economia que está brotando. 

Não podemos dar ao capitalismo a paternidade das transformações tecnológicas. Elas se fazem no 
âmbito do modo de produção capitalista, que é o que existe, isso é óbvio. Mas não são filhas do capitalismo. 
Elas se fazem dentro da grande história que vai mais além do capitalismo e que vai, inclusive, poder negar o 
capitalismo. É como se a descoberta da imprensa, no século XVI, fosse atribuída àquele mundo feudal 
vigente mas já em decadência. O capitalismo estava mal nascendo com o mercantilismo, ele se deu naquela 
história, mas inclusive ajudou a destruir o mesmo mundo feudal em crise. 

O Paul Singer chamou atenção para uma coisa muito importante, que é aquela idéia do velho Marx 
sobre a contradição entre as forças produtivas novas – o mundo dessa tecnologia, isto é, o novo que está aí – 
e as relações de produção capitalistas, que são o velho. Essas forças produtivas novas têm uma virtualidade 
de pluralidade, de intercomunicação, de democracia. O capitalismo também se apropria delas, é óbvio, mas 
para massificar e uniformizar. Como virtualidade, porém, esse novo tem uma capacidade de criar uma 
contradição com o velho das relações de produção capitalistas. Essa, talvez, seja uma predição do velho 
Marx que pode se realizar; a contradição pode ficar insuportável e realmente levar a uma ruptura. 

Nesse sentido, temos que levar muito a sério a idéia de redes ou de networks, que está ligada a este 
novo tipo de intercomunicação que está chegando. Não é porque essa idéia está sendo banalizada nos livros 
do Manoel Castels que nós vamos desconfiar dela. Ao contrário, vamos tirá-la desse vade-mecum do óbvio 
e de outros livros do sistema que andam por aí falando sobre rede, e vamos repensar o que há de original e 
de subversivo nessa idéia de uma nova maneira de produzir, de articular e de organizar a sociedade, uma 
nova maneira de reordenar o nosso próprio pensamento. 

Esse tema voltou quando o Luís Inácio nos falava que temos que passar de experiências solidárias 
isoladas para uma economia solidária. Para fazer esse passo, a dimensão da rede, da intercomunicação, é 
fundamental. 

 

5. Quais as referências de análise para uma economia dos setores populares? 

Entramos assim no debate seguinte, que foi extremamente rico. Fiquei muito feliz quando houve um 
debate entre o Coraggio e o Singer. O que mostra que nós temos que ir com cuidado, que as propostas estão 
sujeitas a discussão, a diferentes instrumentais teóricos – e foi muito interessante que, tanto o Coraggio 
como o Singer, falaram de hipóteses. Foram extremamente cuidadosos. Ambos negaram a receita, a fórmula 
única. Ambos falaram sobre o risco de que as experiências degeneram. Apontavam na mesma direção com 
categorias e análises diferentes. Isso me parece muito importante, certos temas são questões abertas, porque 
assumir imediatamente um marco analítico seria facilmente cair na posição dogmática ou ideológica, no que 
o ideológico tem de pior. Foi muito rico esse debate. 

O que me pareceu heuristicamente da maior importância no que nos colocou o José Luís Coraggio, 
e que para mim ajudou bastante, foi quando ele indicou que tínhamos que tomar não o indivíduo como 
unidade – e eu diria, nem apenas o produtor como unidade – mas a unidade doméstica. Na unidade 
doméstica entra não só o mundo da produção, mas também o mundo da reprodução, o mundo da vida. E ele 
deixou claro que, com isso, não estava querendo criar uma economia familiar, mas tomar o doméstico como 
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espaço de análise. Assim ele foi nos abrindo para todo o mundo da economia do trabalho onde se deveria 
dar, ou se vai dando, uma reprodução ampliada da vida, que deveria ser uma reprodução ampliada de todos. 

Luís Inácio nos mostrava como é rica essa categoria do Coraggio, da reprodução ampliada da vida, 
exatamente na linha do que eu dizia antes, de uma perspectiva muito mais ampla do que a visão redutiva do 
economicismo. 

E ele se perguntava: isto é plausível, é viável? E se colocava o prazo de vinte anos. Se tivéssemos 
que colocar o prazo da vida de alguns de nós, talvez o tempo tivesse que ser um pouquinho mais curto. Mas 
os prazos não interessam. Eles são dados pela história e não pela nossa vontade. Eu, com o meu otimismo 
incorrigível – aqueles que me conhecem, sabem – diria que a gente não precisa esperar vinte anos. As 
utopias estão aí, no meio de nós; já há um processo em curso – a gente é que, às vezes, não sabe vê-las –; há 
uma espécie de nível subterrâneo da história que está desde agora criando e experimentando. 

 

6. O povo tem sempre razão? 

Coraggio foi nos abrindo perspectivas muito amplas também, quando nos falava da reorganização 
da política. Já estamos longe daquele tempo em que se falava que os movimentos tinham que estar de costas 
para o Estado. ele nos abriu para a dimensão da presença do Estado e de nossa presença no Estado, além das 
mudanças do Estado. Assim, entrou na temática desse espaço privilegiado do poder local e da relação de 
toda essa economia nova, emergente, com esse poder local. Se o tema das políticas públicas não deixou de 
ser colocado, contudo não houve tempo de desenvolvê-lo mais. 

Mas ele foi ainda mais longe. Mostrou que tudo isso está ligado à transformação da cultura, no que 
ele chamou a luta simbólica. Sua reflexão coloca a importância da superação do senso comum, de um certo 
populismo – tipo “o povo sempre tem razão!” – presente em certas análises. Às vezes, as nossas ONGs e as 
pessoas que trabalham com o movimento popular – exatamente porque não conhecem por dentro – ficam 
assim meio bestificadas, achando que a verdade é o que o movimento popular diz. O que me faz lembrar a 
análise crítica do Gramsci sobre o senso comum, suas ciladas e limitações (ele preferia o bom senso e 
valorizava a posição crítica dos intelectuais). 

 

7. Economia informal ou economia dos setores populares? 

Uma outra coisa muito importante, tanto nas colocações do Coraggio como na apresentação do 
Chico de Oliveira, foi que essa economia dos setores populares não se confunde com o setor informal ou 
com a economia informal. O Chico de Oliveira, respondendo a uma pergunta no debate, foi muito claro. Ele 
mostrava a violência de um certo setor informal que não tem nada de solidário. E dizia, as palavras são 
fortes, mas muito precisas: um setor que é rabo de um sistema desigual, que reproduz o alto consumo para a 
linha da pobreza, ou melhor reproduz precariamente o que já se faz em cima etc. Então é a desmistificação 
de uma certa análise do mercado informal, no sentido de não confundir a economia dos setores populares 
com o mercado informal. É importante ter esse cuidado e fazer essa distinção. Até mesmo porque, por 
exemplo, para quem lê muito rapidamente o texto do Gabriel Kraychete, pode entender mal a passagem do 
número 2 – Economia Informal, para o número 3 – Economia dos Setores Populares: alguém pode pensar 
que uma está embutida na outra. Ele não diz isso, mas é necessário sempre fazer essa explicitação. 
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8. Local? Nacional? Global? 

Coraggio nos falava, então, de uma história em aberto – uma grande catástrofe possível ou a 
passagem para alguma coisa nova. Esse é um tema que foi voltando várias vezes no debate. Ele insistia, 
também, que as experiências podem se degradar ou abrir caminhos novos. Um ponto importante na 
discussão de ontem, que eu queria recuperar, é toda aquela articulação do global e do local. Não é apenas – 
ele dizia – pensar globalmente e agir localmente; temos que agir também globalmente. Então, há uma 
dialética do global e do planetário com o local, muito importante, muito rica, também no nível da ação e da 
intervenção. 

Nos debates, foi-se recuperando a importância do nacional. Pensando a grande história, eu até 
escrevi uma vez dizendo que o Estado-nação, que é fruto da modernidade, morrerá com a modernidade. E 
todos nós, no nosso internacionalismo, pensamos num mundo sem fronteiras e sem nações. Na grande 
história! Mas na história imediata, nessa história que nós estamos vivendo agora, a nação – não só o estado, 
eu diria – é mais importante que nunca. E, aqui, cabe a grande reflexão, por exemplo, do Carlos Lessa, 
sobre a identidade nacional. Diz ele: 

Quando esses cosmopolitas desenraizados que estão aí falam que temos que acabar com a Era 
Vargas, eles querem acabar é com a nação. Estão desmontando, sucateando a nação. Esta nação que foi 
sendo construída, penosamente, principalmente nos anos de 1940 nos anos 1950, que foi brotando a 
descoberta de sua identidade, com um Estado dentro dela, agente criador e transformador da maior 
importância. 

Então é fundamental recuperar o Estado, a nação. Às vezes, por ter medo dos nacionalismos, não 
damos valor à nação; ficamos no local, na nossa pequena experiência. E essa dimensão nacional é 
fundamental, especialmente quando querem destruir a nação. Aliás, estão desmontando a nação, não só o 
Estado. Então, nesse momento, a dimensão do nacional e, eu diria, do latino-americano – não é à toa que eu 
vivi quatorze anos pela América Latina –, e essas várias dimensões, elas têm que ser mantidas. 

 

9. Dormindo com o inimigo? 

Aqui nós passamos à reflexão do Paul Singer, que diretamente nos veio propor uma economia não 
capitalista, uma proposta socialista a partir da experiência das cooperativas. Confesso que fiquei muito feliz. 
Vou voltar ainda sobre o tema do Socialismo. Agora que está em moda ter medo das palavras, dos grandes 
ideais, essa afirmação do Socialismo – hoje eu sou mais socialista do que antes – foi muito importante para 
mim. 

O Singer nos mostrou, então, a experiência de empresas que, num primeiro momento, ele chamou 
de igualitárias. Depois matizou dizendo “relativamente igualitárias”, porque há umas certas desigualdades 
dentro delas, inevitáveis. Mas trata-se de empresas relativamente igualitárias e democráticas. Ele insistiu 
muito sobre essa dimensão do democrático, do participativo nas decisões, do consensual, do discutido: o 
que ele chamou, também, de economia autogestionária. 

Ora, isso não é tão novo assim. Se nós vamos pensar em cooperativas, ou em autogestão, isso vem 
do século passado, vem do desenho dos grandes utópicos. Há experiências bem antigas. Alguém aqui até se 
lembrava daquela experiência em Santa Catarina, tão marcada pelo Fourier e pelos Falanstérios. Mas o 
Singer, e o Coraggio também, foram muito cuidadosos para a gente não mistificar essas experiências, não 
idealizá-las. Sobretudo pela possibilidade de que elas, como eu já disse, se degradem. O Singer inclusive 
citou várias vezes, sem entrar em detalhes, a experiência de Mondragón, que diversos de vocês conhecem. 
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A experiência de Mondragón surgiu na Espanha, no País Basco, criada por um sacerdote que teve como 
intenção inicial concretizar a doutrina social da Igreja numa proposta econômica concreta. Isto é, verificar 
como aqueles princípios da doutrina social da Igreja poderiam ser vividos numa empresa autogestionária. 
Hoje, a experiência de Mondragón se transformou numa coisa imensa. Tão imensa que tem até bancos. É aí 
que eu, talvez por ingenuidade ou purismo, tremo quando penso: o que significa criar um banco? Será que 
não está surgindo um adversário bem ao lado? Será que não estão “dormindo com o inimigo”? O Singer 
dizia justamente que Mondragón pode ser vítima do seu próprio sucesso. É imenso! São vinte, trinta mil 
pessoas, num conglomerado de empresas. Então é um risco. O Marcos nos lembrava que, na Espanha, há 
muitas outras experiências (citou o exemplo do modelo das Asturias, de um cooperativismo mais 
descentralizado, que não busca grandes corporações centralizadas). 

Portanto, uma experiência do tamanho de Mondragón tem essas ambigüidades. Mas não precisamos 
sair do Brasil. Alguns de nós vivemos o surgimento das cooperativas no Rio Grande do sul e especialmente 
em Ijuí, em torno dos capuchinhos, nos anos de 1960, e vimos como chegaram à CotrIjuí: uma grande 
empresa que, de cooperativa, pouco ficou. Há sempre a possibilidade de degenerar. 

Agora vêm os fatalistas e dizem: ah, as experiências, ou fracassam porque vão contra o sistema, ou 
são cooptadas pelo sistema. Atenção! Creio que aí entramos num círculo vicioso e estamos, exatamente, 
renunciando ao novo. A história se faz por experimentações. As experimentações podem fracassar, muitas 
fracassam, mas outras tem êxito. Toda a história da humanidade, da evolução biológica até a social, se dá 
por muitas experiências que fracassam, até que algumas dão certo. Luís Inácio indicou com muita felicidade 
que está estudando as experiências que têm êxito. Ou seja, em vez de ficar apenas dizendo “pode ter êxito, 
pode não ter êxito”, ele trata de investigar porque algumas estão tendo êxito. Inclusive, algumas dessas que 
acertaram também podem fracassar amanhã. Nada é fechado! Mas acho que é muito importante estudar com 
cuidado os êxitos e acertos. 

 

10. Podemos voltar a ser socialistas? 

Em seguida, no debate foram surgindo muitos temas. Entre eles, a dimensão do conflito, a dimensão 
da luta de classes. Atualmente parece que é moderno dizer que luta de classes é uma coisa antiga, que já 
existiu antes mas que agora não existe mais. Nem conflitos, nem luta de classes etc. Entretanto, não 
conseguiremos analisar a sociedade nem a tal da exclusão se não voltarmos àqueles velhos conceitos do 
conflito social e da luta de classes e os tomarmos a sério. 

Enquanto eu tentava pôr ordem nas idéias para preparar esta apresentação, ia descobrindo três 
exigências. No momento, considerando o conjunto de colocações feitas em todo o percurso dos trabalhos, 
essas três exigências de certa maneira foram respondidas. Por isso estou muito satisfeito. 

Uma primeira exigência era quanto ao rigor, e este seminário foi uma lição de rigor, rigor teórico. E 
rigor teórico não dogmático. Nós estamos vivendo um tempo muito bonito. Nos liberamos dos entulhos 
dogmáticos, das teorias prontas. Podemos até reler o velho Marx com enorme liberdade, exatamente porque 
não somos marxistas. Isso nos dá uma enorme capacidade de aproveitá-lo e, também, de não levar muito a 
sério coisas que ele não entendeu, como homem de seu tempo que foi. 

Lembro, quando estive na Polônia, em julho de 1989, e depois em Berlim, em 1991, a minha 
enorme alegria – alguns companheiros ficaram até escandalizados – com o fim do socialismo real. Aquilo 
apodreceu, morreu sozinho, se evaporou. Eu só dizia: “que bom que acabou”. E escrevi um artigo que se 
chamava “A fecundidade do fim do socialismo real”. Que bom! Morreu. O Hobsbawn e outros choram em 
cima desse cadáver. Não é o nosso cadáver. Isso nos livrou dos fantasmas. Podemos então redescobrir tanta 
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coisa teórica relevante. Só para dar um exemplo, podemos recuperar, nos próximos anos, toda uma série de 
reflexões e intuições da Rosa Luxemburgo. Eu tenho um grande amor e carinho pela Rosa. Enfim, estamos 
num tempo excelente para pensar, sem viseiras nem modelos. 

Reforço-me na opção pelo socialismo. Retomando a fala do Paul Singer, socialismo é todo um 
mundo de ideais, de propostas, que vem lá do século passado, que ficou meio contaminado, meio 
atrapalhado por essa experiência que se chamava socialista, mas que era a sua negação: tratava-se de 
estatismo, não de um socialismo. Hoje, podemos voltar a ser socialistas. Alguns acham que não. Não vamos 
brigar por palavras. Eu, pessoalmente, recupero a minha opção socialista com um enorme entusiasmo. 

 

11. A história realmente tem um sentido? 

E passo assim ao segundo ponto, à segunda exigência, que é a da confiança. Para fazermos este tipo 
de análise realizada, ontem e hoje, temos que acreditar! Não é só um problema teórico de chegar a 
conclusões através de constatações científicas, ou só porque fizemos pesquisa; mas se nós acreditamos, 
vamos fundo! Não é à toa que vários de nós – eu vejo, aqui, diante de mim, companheiros de caminhada, 
que estamos aí há tantos anos, depois de tantos recuos e fracassos, golpe no Brasil, golpe no Chile. E 
seguimos apostando! É uma coisa muito profunda, muito radical. 

Aqui, vocês vão dizer: ah, é o teu fundo cristão! Possivelmente é, não vou negar! Situo-me na velha 
tradição judaico-cristã, que é uma tradição que acredita no sentido da história. Não aquele sentido da 
história do materialismo histórico, das leis científicas. Mas no sentido de que a história realmente tem uma 
direção. Existe uma esperança, o que, na minha família religiosa, nós chamamos de virtude teologal da 
esperança. Então eu penso que temos que ter convicções. É por isso que há uma mobilização, onde entra 
emoção e a adesão. Entra não apenas a análise fria, mas estamos aí, com as nossas tripas e entranhas. 

Essa é a segunda exigência, a dimensão de acreditar. Por isso, a apresentação do Marcos me ajudou 
muito. Ele explicitou exatamente as coisas em que ele aposta. E em que eu também acredito. E que alguns 
de nós acreditamos. 

 

12. Como ouvir as práticas? 

O terceiro ponto, a terceira exigência, é aquela de ouvir as práticas, ouvir a realidade. Subir da 
prática à teoria. O velho Marx falava em subir do abstrato para o concreto. Aqui é diferente: subir da 
experiência – a primeira experiência é abstrata, dizia o Marcos – para o concreto. E a teoria surge aí, nesse 
movimento. 

O Brasil é um país interessante: acho que é um país onde temos mais prática do que teoria. Os 
europeus fazem o contrário: teorizam muito. Têm pouca prática e, às vezes, as teorias viram livros na 
universidade, que não servem para muita coisa. Ao passo que nós, temos uma enorme densidade de práticas 
e uma teoria relativamente frágil. Eu diria que, às vezes, a gente tem “uma prática em busca de uma teoria”. 
Mas é bom, é um caminho fecundo. 

Pensando nisto – em como podemos ouvir as práticas –, entramos nas últimas intervenções, que 
buscaram responder diretamente àquela minha sede de ouvir a prática. Foi a riqueza do que o Luís Inácio 
nos trouxe, ao apresentar a pesquisa como lugar a partir do qual ele falou. A pesquisa empírica, como ele 
dizia, não o empiricismo ou o positivismo. Mostrou-nos como temos não só que ler os resultados, mas 
também que desenhar as pesquisas de uma outra maneira. 
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Ele nos falava daquela tensão entre o militante – que pode ficar na mistificação, dizia ele: eu diria, 
na falta de rigor, num certo voluntarismo – e o acadêmico que, ele dizia, pode ficar num ceticismo 
paralisante. E como é que nós unimos o militante e o acadêmico, o rigor com a paixão, com a ação, com a 
prática? Como é que nós podemos, inclusive, ir mais além? Como podemos expressar os nossos desejos, as 
nossas vontades? Como expressarmos um desejável que pode se fazer possível? A propósito, ele até 
comentou: “pode ser que eu seja um bobalhão”. Creio que é bom a gente ser um pouco esse bobalhão. 
Desde que isso seja entendido como alguém com a capacidade de estar aberto para todo um outro mundo de 
virtualidades e possibilidades que o sistema vigente oculta. Outros chamarão de bobos, ingênuos ou 
sonhadores. A academia pode até achar estranho. Mas ele foi também muito cuidadoso, dizendo: não 
podemos confundir o desejo com a realidade, caindo num voluntarismo teimoso. 

É verdade! Mas na discussão, o Marcos também deu um toque – que a realidade tem dentro dela, 
embutidas, as virtualidades da sua negação. Ele até citou o Edgar Morin a esse respeito. A realidade não é 
dada, não está morta, não está feita; a realidade se constrói e se transforma. Dentro dela se encontra já a 
virtualidade da sua negação. Então, quando eu expresso um desejo, eu não estou necessariamente 
expressando uma vontade inconseqüente. Vou analisar se esse desejável é possível, ou poderá vir a ser 
possível, ou se, quem sabe, eu possa fazê-lo possível. Normalmente o sistema não gosta disso. Ele adora 
análise de conjuntura de curto prazo, fechada na sua lógica e nos seus dados, tautológica: isto é o único 
possível, é o real, é o que está aí. Mas se nós abrirmos o parâmetro do possível mais para frente, o que 
parecia impossível pode ser possível, talvez até necessário, e certamente até o será. Portanto, ao se dizer 
para não se confundir desejo com realidade deve-se entender a realidade dentro desse dinamismo aberto a 
novas perspectivas. 

 

13. Que resultados? 

A questão seguinte, da relação entre cooperação e eficiência no trabalho, é da maior importância. 
Ano e meio atrás, no Ceris, fizemos um seminário sobre microempreendimentos no qual discutimos a 
relação, entre a lógica da eficiência e a lógica da solidariedade. Aparentemente, seriam lógicas 
incompatíveis. Na verdade, não são. A publicação da Unisinos sobre essa pesquisa35, na página 25, traz 
exatamente esta idéia: os empreendimentos solidários ficam na intersecção do espírito solidário e do espírito 
empresarial. Podem ser alimentados pelos dois; pode-se fazer a articulação desses dois elementos 
aparentemente opostos, uma visão do ideal e uma visão do real. Há aqui, nessas páginas da pesquisa, 
algumas pistas para uma reflexão para nós que estamos assessorando os movimentos populares e os 
movimentos produtivos. 

Como a lógica da solidariedade não se opõe à lógica da eficiência, temos que compatibilizá-las. 
Debatemos isso com a Cooperação Internacional, que sempre insiste nos resultados – “quais são os 
resultados”? Podemos aceitar essa insistência desde que discutindo o que se entende por resultados. Aí entra 
o que o próprio Luís Inácio falava: uma coisa são os resultados internos, a auto-sustentação de uma 
experiência; outra coisa são os resultados ligados ao entorno, ao ecossistema, à sociedade. Assim, a gente 
coloca os resultados numa outra perspectiva muito mais ampla. Precisamos ter essa clareza teórica nos 
debates com quem vive exigindo resultados, às vezes com uma visão empresarial bitolada. Esta pesquisa, 
essa reflexão teórica, ajuda muito nessa direção. 

 

                                                      
35 Luis Inácio G. Gaiger e outros, A economia solidária no R.S.: viabilidade e perspectivas, Cadernos CEDOPE, ano 10, 

nº 15, 1999, Série: Movimentos Sociais e Cultura, Unisinos, São Leopoldo. 
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14. Um embrião de um novo modo de produção? 

Outra idéia que o Luís Inácio colocou foi a do círculo virtuoso. Quando estudamos as experiências 
que tiveram êxito, vamos vendo o círculo virtuoso da acumulação de resultados. Mas como é possível 
acreditar na acumulação de experiências? É quando volta o tema das redes. As redes são o espaço, o lugar 
para a troca e a acumulação de experiências, tendo em vista o crescimento dessas experiências, em espiral. 
Ele foi mostrando como passamos, ou podemos passar, da experiência solidária à economia solidária. 

Aqui vem outra discussão: pode-se falar ou não de um outro modo de produção? Acho que, no caso, 
houve um matiz diferente entre o Marcos e o Luís Inácio. O Luís Inácio fazia a distinção entre “modo de 
produção” e “forma social de produção” – uma forma social de produção solidária, que pode conviver com 
uma forma assalariada. Mas a pergunta é esta: será que não está aí o embrião de um novo modo de 
produção? E quando, mais adiante, ele fala do processo de metamorfose, eu acho que aponta um pouco 
nessa direção. No caso, então, nós superamos aquilo de que eu falei antes, sobre prazos – se dez anos, se 
vinte anos... 

Tudo o que nós estamos fazendo hoje, é com um horizonte que não tem data. E quem me ensinou 
isso foi Braudel. Ele mudou minhas idéias há quinze anos atrás. Segundo ele, a partir de l971-72, entramos 
numa crise de esgotamento desse período de grande duração – que é o período da modernidade. Vamos 
agora ter um período que ele chama crise secular: são cem anos de transição, como aqueles cem anos entre 
1350 e 1450, quando o mundo feudal foi acabando e surgiu aos poucos a modernidade. Essa transição atual 
amadureceria lá por 2050, 2070... Então estamos no meio do percurso. Mas no meio de algo que não 
sabemos bem o que poderá ser. O velho Marx dizia que você não pode pensar uma coisa que ainda não está 
dada. E tinha razão. Nós não podemos, agora, dizer qual é o modo de produção que vai vir depois do modo 
de produção capitalista. Isso não é pensável. Mas vamos então ver o que nós estamos construindo nessa 
direção. Aí é diferente. 

Estamos vivendo esse período ambíguo de transição, em que o velho convive com o novo e pode 
reabsorvê-lo da mesma maneira em que o novo surge e pode ser o coveiro do velho. Isso é um processo que 
só depois vai-se saber como foi. Os historiadores do século XXII falarão disso. Quer dizer, quem viveu no 
fim do feudalismo e no começo da modernidade não podia ver com clareza o processo. Começaram a 
entender um pouco lá pelo século XVIII, no tempo do Iluminismo. Leva tempo. Então, não temos que 
discutir em abstrato se a economia solidária é um novo modo de produção, porque de fato, até o momento, 
não é: este modo não está dado. Mas, vai ser? Não sei. Mais do que pensar, vamos tentar construí-lo. 

 

15. Como ir adiante? 

Depois de todas essas exposições, houve um debate muito rico, em que foram levantados temas 
muito importantes. Um participante dizia: nós falamos muito de cooperativas, mas não é o único tipo de 
experiência dessa economia solidária. Há outras. O companheiro do Pará lembrava que lá, na experiência da 
Amazônia, há todo um outro tipo de práticas. Eu diria que nós não temos que ficar só num tipo de 
experiências produtivas. Temos que buscar outras modalidades e outros espaços – e aqui vocês falaram de 
associações de moradores, de experiências de educação... Exatamente, esse mundo da economia solidária 
tem que se articular não só com as unidades econômicas, mas com o mundo da educação, das associações. 
Enfim, com tudo aquilo que vai criar um espaço solidário, e não apenas uma economia solidária. 

Temos que ir mais além de falar numa economia solidária ou numa economia dos setores populares. 
Há que insistir na criação de um espaço solidário dos movimentos populares. Falou-se em partir da 
solidariedade interna das práticas para a solidariedade sistêmica. Foi dado um exemplo de como você pode 
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ter uma solidariedade interna, dentro de uma prática, e não saber viver essa solidariedade numa relação com 
as outras práticas. Como é complicado exatamente sair dessa experiência solidária, desse empreendimento 
solidário, para um espaço solidário. 

Eu diria que, talvez, teríamos que ir um pouco mais longe, e não ficar apenas nas pesquisas. Nem 
todos aqui fazemos pesquisa. Mas todos, ou boa parte dos que aqui estão, trabalham com os movimentos 
populares, fazem acompanhamento, assessoria, ou estão à frente dos movimentos populares. Aqui me dou 
conta de que temos material para mais dois dias de seminário. Nós poderíamos começar agora a inverter a 
dinâmica. Em vez de ouvir as grandes provocações, as exposições, era o tempo de abrir um grande espaço 
para trabalhos de grupos, laboratórios, com vários tipos de dinâmica, para que esses resultados das 
pesquisas e, principalmente, das práticas, das experiências de vocês, pudessem aflorar. Claro que não há 
tempo, mas é bom quando a gente termina uma reunião com sede de mais debate. 

Quem sabe, mais adiante um outro seminário pode retomar, como pano de fundo, toda a riqueza da 
reflexão que teve lugar, este marco teórico, as grandes questões e, à sombra de tudo, criar espaços de 
liberdade para que as experiências que aqui estão possam trazer as suas perguntas, as suas intuições, as suas 
respostas, as suas apostas, os seus fracassos etc. 

Chego ao fim deste seminário, achando que ele foi rico porque nos levou a esse patamar de 
questionamentos e a esta vontade de querer ir adiante. Gostaria de continuar, mas não é possível. Em todo 
caso, estou trazendo a minha sede e meus entusiasmos e espero que eles sejam compartidos por vocês. 
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