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RESUMO 

 

O objeto deste trabalho constitui-se no estudo das modalidades de trabalho, em 

especial as cooperativas, desenvolvidas no capitalismo contemporâneo sob o 

paradigma da flexibilização e organizadas sob o comando do capital. Assim, o debate 

atual sobre as transformações em curso, no desenvolvimento da sociedade capitalista, 

aponta mudanças estruturais na dinâmica de realização dos contrários capital e 

trabalho. Esse debate, por sua vez, assume contornos mistificados na medida em que 

hipoteca a tese de que a reestruturação produtiva em desenvolvimento elimina a 

centralidade do trabalho na dinâmica da vida social e econômica. Segundo essa tese, o 

capitalismo teria assumido expressão absoluta de tal magnitude que se autonomizaria 

frente ao elemento gerador da riqueza, o trabalho, e assim, teria posto por terra a teoria 

do valor de Marx e grande parte do universo categorial arquitetado neste ínterim. 

Nestes termos, propaga-se a idéia de que com a reestruturação produtiva – pautada 

esta na flexibilização e fragmentação da produção e do processo de trabalho – a 

cooperação do trabalho como fundamento do processo de valorização do capital e o 

trabalhador coletivo deixariam de existir e articular as teias combinadas de 

valorização do valor. Nossa pesquisa, em contraposição a essa tese, demarca que as 

transformações do capital e do trabalho na atualidade são conseqüências do 

movimento interno da dinâmica capitalista voltada a superar crises e revolucionar 

constantemente o modo de produção na busca intermitente de patamares superiores 

de acumulação. Assim, entendemos que a atual reestruturação da produção direciona-

se a reorganizar os processos produtivos descentralizados das grandes fábricas e 

“abrigá-los” em modalidades renovadas de trabalho, sendo que, nesta pesquisa, damos  

ênfase às cooperativas de trabalho sob o comando do capital, por entender que as 

mesmas refletem parte deste movimento. Portanto, se comprovada esta perspectiva, 

as modalidades de trabalho, em particular as cooperativas, configuram-se como formas 

atualizadas do capital colocar sob seu domínio trabalhadores e força de trabalho que 

alimentam de mais valor o processo de acumulação e recria, em novas dimensões, um 

novo trabalhador coletivo a serviço da dinâmica sempre em expansão do capitalismo. 

bdtd
Riscado

bdtd
Texto de substituição
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Abstract 
 
 
The object of this work constitutes in the study of the work modalities, especially the 

cooperatives, developed in the contemporary capitalism under the paradigm of the 

flexibility, and organized under the command of the capital. This way, the current 

debate about the transformations in course in the development of the capitalist 

society, points out the structural changes in the accomplishment dynamics of the 

opposites capital and work. This debate assumes mystified contours while it 

hypothesizes the thesis that the productive restructuring under development 

eliminates the centralization of the work in the dynamics of the social and economical 

life. According to this thesis the capitalism would have assumed absolute expression 

of such magnitude that it would become independent in front of the generating 

element of the wealth, which is the work, and this way, it would have put down both 

the Marx value theory and great part of categorical universe built during this time. In 

these terms, one idea is spread that with the productive restructuring  - ruled in the 

flexibleness, and the production and work process fragmentation- the cooperation of 

the work as a foundation of the capital valorization process, and the collective worker 

would not exist any longer, and it either articulate the combined tissues of valorization 

of the value.  Our research in opposition of this thesis establish that the 

transformations of the capital and work at the present time are consequences of the 

internal movement of the capitalist dynamics with the objective of overcoming crises 

and revolutionizing constantly the production way in the intermittent search of superior 

landings of accumulation. This way, we understand that the current restructuring of the 

production is addressed to reorganize the decentralized productive processes of the 

great factories and "shelter them " in renewed modalities of work. In this research, we 

give emphases on the cooperative of work under the command of the capital, for 

understanding that they themselves reflect part of this movement. Therefore, if this 

perspective is proved to be true, the modalities of work, specially the cooperatives, 

configure updated forms of capital to place under their domain workers and manpower 

that feed of more value the accumulation process and recreates in new dimensions, a 

new collective worker to serve the dynamics always in expansion of the capitalism.   
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o momento de construção da nossa pesquisa, voltada para 

analisar as transformações do trabalho no capitalismo 

contemporâneo, uma pergunta se coloca de imediato: qual a 

relação e a importância de um estudo com este foco para o Serviço Social. As 

argumentações possíveis para este questionamento envolvem dimensões centrais 

e que podem ser pontuadas a partir de dois eixos centrais: um que se localiza no 

debate teórico-acadêmico e outro que pode ser situado no universo do exercício 

profissional. 

Em relação ao primeiro eixo, podemos estabelecer que é perceptível e 

significativo um movimento expansivo no Serviço Social que aponta para a sua 

afirmação enquanto área do saber. Neste processo de expansão, a profissão 

amadurece dando ênfase à importância da pesquisa e vem consolidando-se como 

produtora de conhecimento. Desse modo, podemos destacar que a produção 

científica no Serviço Social – na maioria dos seus programas de pós-graduação – 

tem privilegiado linhas de pesquisa na área das relações sociais de trabalho, dado 

o entendimento de ser este um debate fundamental para a investigação, tanto da 

realidade social, como das relações sociais gestadas pelo modo de produção e 

reprodução capitalista. 

A pertinência destas questões no Serviço Social leva-nos a enfatizar que 

esse debate não se trata apenas de uma interfase da profissão com o estudo das 

diversas temáticas das Ciências Sociais, mas expressa, na verdade, a 

centralidade das análises do trabalho e dos processos sociais do capital e do 

Estado, na construção intelectual da profissão, que busca não só pensar os 

N 
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elementos constitutivos da realidade, mas mediatizar a ação dos sujeitos sociais 

em disputa nesta mesma realidade. Como expressão destas questões 

entendemos como relevante as considerações de Francisco de Oliveira, quando 

este intelectual, ao prefaciar o último li vro de Behring, afirma que “os ainda 

chamados assistentes sociais constituem-se numa das categorias mais 

combativas e, por isso criativas, na política brasileira do último quartel de século” 

(2003, p.15). 

Dessa forma, para a profissão, investigar a realidade social e os processos 

sociais no capitalismo contemporâneo torna -se o meio profícuo que oferece os 

substratos para entender e agir sobre a sociedade. Logo, esta compreensão 

possibilita-nos apontar o outro eixo anteriormente mencionado, ou seja, o trabalho 

profissional, que balizado por este entendimento demarca a necessidade de um 

profissional investigativo como condição para realização deste exercício 

profissional, remetendo-nos, por sua vez, na busca constante de apreensão da 

totalidade da vida social, e parametrando as intervenções que se realizam junto às 

refrações da questão social. 

Nestes termos, queremos deixar claro que a importância das análises sobre 

o trabalho no Serviço Social ultrapassam a relação entre conhecimento e ação e 

demarca o universo da formação profissional, posto que o entendimento do 

trabalho como categoria ontológica constitutiva do ser social, bem como as 

análises marxistas sobre o trabalho, ocupam lugar central e articulador no projeto 

de formação político - profissional. 
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Estabelecida a importância para o Serviço social, de se realizar uma análise 

sobre as transformações do trabalho no capitalismo contemporâneo, é preciso, 

pois, situar sinteticamente em que se constitui nosso problema de estudo. 

O crescimento das relações tercerizadas de trabalho, organizadas por 

inúmeras cooperativas, na produção capitalista, não permite mais que estas e 

outras diversas modalidades de trabalho sejam correlacionadas apenas à 

atividade de caráter individual ou familiar, como geralmente são identificadas as 

cooperativas de trabalho. 

A expansão destas atividades implica em que existe uma demanda efetiva 

por esse tipo de organização do trabalho. Entretanto, é imprescindível perguntar, 

quais são os determinantes reais do crescimento das cooperativas de trabalho na 

economia brasileira? Esse questionamento nos remete a pensar as cooperativas 

não como um movimento autônomo de auto-organização dos trabalhadores, mas 

como uma forma contemporânea de realização do trabalho inserida em relações 

de produção que têm um fundamento que lhe direciona: o processo de 

acumulação capitalista. 

Tomando este último como ponto de partida, em nossa pesquisa, a 

percepção das cooperativas de trabalho é apreendida como uma mediação atual 

das condições de aviltamento ainda mais extrema do trabalho a partir dos 

processos de flexibilização. As relações de trabalho flexíveis escamoteiam 

relações que operam efetivamente na esfera da produção, e são captadas 

aparentemente como relações na esfera da circulação. Esse falseamento realiza 
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uma inversão fundamental no conteúdo dessas relações de trabalho, visto que 

estes trabalhadores são considerados comerciantes que vendem produtos e não 

trabalhadores que vendem força de trabalho, apesar de essa ser a sua real 

condição. Logo, estamos entendendo que as cooperativas de trabalho operam 

suas funções sob o comando direto do capital no processo de desconcentração 

produtiva. 

Desse modo, afirmamos, pois, que o objeto do nosso estudo não é as 

cooperativas de trabalho. Remetendo-nos a investigar a participação das 

cooperativas na atual economia capitalista, defrontamo-nos com determinações 

que superam as cooperativas enquanto tal, e que parametram nossa análise nas 

modalidades de trabalho desenvolvidas no capitalismo contemporâneo sob o 

paradigma da flexibilização produtiva e do trabalho. 

Assim, rejeitamos as idéias pragmáticas de que as cooperativas são 

estratégias alternativas de combate ao desemprego, ou ainda mais longe, uma 

possibilidade em construção de um modo de produção diferente ao capitalista. 

Pautada na orientação teórica de que é preciso entender os fenômenos sociais 

com base na totalidade, direcionamos nossa pesquisa a investigar evidências 

empíricas de experiências singulares de cooperativas de trabalho, a partir de 

pesquisas já realizadas por Moreira (1999) e Frota (2001), buscando relacioná-las 

às leis e tendências históricas que constituem a legalidade social do sistema 

capitalista, construindo, como resultado, uma análise particular das formas de 

trabalho realizadas no capitalismo contemporâneo e a atual função exercida pelas 

cooperativas de trabalho no processo de valorização do capital. 
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Nestes termos, o nosso interesse é analisar as mudanças decorrentes do 

processo de reestruturação produtiva que reorganizam a produção e incidem 

sobre o trabalho, definindo, particularmente a partir da flexibilização, renovadas 

relações de produção e “novas” modalidade de contratação e pagamento da força 

de trabalho. 

Logo, o debate atual sobre as transformações em curso, no 

desenvolvimento da sociedade capitalista, aponta mudanças estruturais na 

dinâmica de realização dos contrários capital e trabalho. Esse debate, por sua 

vez, assume contornos mistificados na medida em que hipoteca a tese de que a 

reestruturação produtiva em desenvolvimento elimina a centralidade do trabalho 

na dinâmica da vida social e econômica. Segundo essa tese, o capitalismo teria 

assumido expressão absoluta de tal magnitude que se autonomizaria frente ao 

elemento gerador da riqueza, o trabalho, e assim, teria posto por terra a teoria do 

valor de Marx e grande parte do universo categorial arquitetado neste ínterim.  

Dessa forma, propaga-se a idéia de que com a reestruturação produtiva e 

as transformações gestadas nesta matriz viveríamos, na atualidade, processos 

sociais de significativa ruptura com o modo de produção capitalista. Tais rupturas 

estariam aliadas tanto à natureza das renovadas relações de produção, quanto à 

forma. Neste contexto, a flexibilização ganha importância como uma das 

estratégias primeiras de reordenamento das relações de produção e de trabalho. 

A flexibilidade invade a esfera da produção, fragmentando os processos de 

trabalho e gerando desemprego e mais precarização para os trabalhadores. Esta 
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última, por sua vez, demarca a reascensão de modalidades de trabalho praticadas 

nos primórdios do capitalismo, tais como cooperativas de trabalho, trabalho 

doméstico, trabalho por peça, ou em tempo parcial. A partir da terceirização, 

muitas dessas formas renovadas de trabalho ressurgem aliadas aos processos 

descentralizados de produção e gestão do trabalho.  

Interessa-nos, portanto, investigar a atual organização do processo 

produtivo, no que se refere às formas atualizadas de exploração do trabalho e 

como as cooperativas de trabalho se relacionam a este contexto, no sentido de 

desvelar os nexos visíveis e invisíveis que articulam as cooperativas de trabalho à 

produção capitalista. 

Assim, a reestruturação produtiva criou, de modo mistificado, a retórica de 

que – a partir da flexibilização e fragmentação da produção e do processo de 

trabalho – a cooperação do trabalho, como fundamento do processo de 

valorização do capital, e o trabalhador coletivo deixariam de existir e articular as 

teias combinadas de valorização do valor.  

Nossa pesquisa, em contraposição a esta tese, baliza que as 

transformações do capital e do trabalho, na atualidade, são conseqüências do 

movimento interno da dinâmica capitalista voltada a superar crises e revolucionar, 

constantemente, o modo de produção na busca intermitente de patamares 

superiores de acumulação. Assim sendo, entendemos que a atual reestruturação 

da produção direciona-se a reorganizar os processos produtivos descentralizados 

das grandes fábricas, suas relações de produção, e a forma de inserção dos 
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trabalhadores nestas relações, abrigando modalidades renovadas de trabalho, 

donde, em nossa pesquisa, damos ênfase às cooperativas de trabalho sob o 

comando do capital, por entender que as mesmas refletem parte deste 

movimento. 

Para realizarmos um estudo sério e clarificado metodologicamente, 

lançamos mão de uma vasta pesquisa bibliográfica, a partir de autores 

significativos sobre o estudo do trabalho e do capital. Desde autores clássicos, 

como o próprio Marx (1980), até autores contemporâneos como Teixeira (1995), 

Alves (2000) e Tavares (2002), todos eles de grande expressão no debate sobre o 

capitalismo contemporâneo. Como fundamentação empírica do estudo, 

recorremos a duas pesquisas centrais sobre as cooperativas de trabalho no 

Estado do Ceará, realizadas por Moreira (1999) e Frota (2001), dando-nos 

substrato para verificar a concretude de nossos questionamentos. 

Assim, no primeiro capítulo apontamos a construção fetichizada de uma 

consciência que aparentemente justifica a reestruturação produtiva como saída à 

crise capitalista. Contestamos este entendimento, à medida que se reatualiza 

modalidades de trabalho funcionais ao modo de produção. Analisamos a 

reestruturação produtiva e as alterações que demarcam as estratégias do capital 

para intensificar a exploração do trabalho. Resgatamos, ainda a atua lidade da 

categoria cooperação, reafirmando a importância do processo de trabalho 

combinado para a exploração da mais-valia. 
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No segundo capítulo, realizamos um debate sobre as atividades de trabalho 

que vêm sendo organizadas a partir de cooperativas, e que, em franca expansão, 

relacionam-se intimamente com estratégias atuais de desenvolvimento econômico 

e industrial. Assim, algumas propostas de auto-organização dos trabalhadores, na 

busca de satisfazer livremente as suas necessidades e combater o desemprego, 

tornam-se estratégia de auto-organização do trabalho para satisfazer as 

necessidades atualizadas do capital. 

Por último, no terceiro capítulo, analisando a flexibilização e fragmentação 

produtiva e seus nexos com o capital, defendemos que as atuais relações de 

produção utilizam-se das cooperativas e de outras modalidades de trabalho para 

organizar, sob o comando do capital, uma forma renovada de cooperação do 

trabalho, que ao invés de ruptura com processo de valorização, opera uma 

continuidade. Nestes termos, as cooperativas de trabalho sob o comando do 

capital, vinculam-se, através da produção flexível, ao processo de produção de 

valor e reatualizam o trabalho combinado e a cooperação dos trabalhos sendo 

estes formas constitutivas do capital. 
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 desenvolvimento da sociedade capitalista nas últimas décadas tem 

proporcionado uma série de transformações que altera o modo de 

produção e reprodução do capital. Nesse mesmo processo, transformações são 

debitadas na estrutura e organização do trabalho que se redefine a partir da 

dinâmica contraditória e complementar ao capital. No capítulo que segue, 

buscamos contestar a construção fetichizada de uma falsa consciência que 

aparentemente justifica a reestruturação produtiva como saída à crise capitalista. 

Para essa consciência empobrecida elimina-se o trabalhador coletivo sob a égide 

da flexibilização. O que para nós é contestável à medida que se reatualiza 

modalidades de trabalho funcionais ao modo de produção. Refazemos, pois, um 

percurso para analisar a reestruturação da produção e as alterações que 

demarcam as estratégias do capital para intensificar a exploração do trabalho. 

Assim, trazemos para o debate contemporâneo a atualidade da categoria 

cooperação, para reafirmar a importância do processo de trabalho combinado para 

a exploração da mais-valia e ampliação do valor no momento atual de 

desenvolvimento do capitalismo.   

O 
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UMA QUESTÃO METODOLÓGICA  

 

 

A) Objeto 

 

As teses contemporâneas defendidas e reproduzidas pelo ramo das 

ciências sociais que estuda a “sociologia do trabalho” construíram um consenso 

teórico de que, a partir do desenvolvimento tecnológico e organizacional – com 

base na robótica e principalmente na microeletrônica conquistados estes pelo 

avanço das ciências nessas áreas – estaríamos vivenciando no processo de 

produção das indústrias, e de um modo em geral na organização do trabalho, 

modificações que gestaram um “novo” perfil de trabalhador e um “novo” núcleo do 

processo de trabalho posto em execução. Teríamos, pois, um modelo novo de 

reestruturação produtiva, que segundo essas teses, retira o princípio da totalidade 

produtiva como uma teia interligada pela cadeia de valorização do capital. Neste 

entendimento, a flexibilização da produção e a fragmentação dos processos de 

trabalho muito em voga na reestruturação destituiriam o trabalhador coletivo, e as 

inúmeras formas de cooperação dos trabalhos do seu lugar de centralidade nas 

formas capitalistas de produzir mercadorias e de produção de valor. Assim, ainda 

conforme essa posição, a flexibilização criaria possibilidades de trabalho 

independente e desvinculado das teias da valorização. 

 Em contraposição a essas idéias, não encontramos manifestações 

empíricas e construções teóricas que as justifiquem. A flexibilização e a 
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fragmentação, como parte do objeto de nossa investigação, não representariam o 

fim da cooperação dos trabalhos para alimentar de mais valor o organismo do 

capital. Seriam estas em verdade, estratégias atuais do modo de produção 

capitalista para utilizar-se de modalidades de trabalho como as cooperativas, o 

trabalho doméstico, o trabalho por peça, articulando-os nos fios invisíveis que cria 

valor e transfere-o para os domínios do capital. 

Nos estudos e análises por nós desenvolvidas nesse trabalho, buscamos 

contestar essa tese do fim do trabalhador e do trabalho coletivo no suposto “novo” 

mundo do trabalho fragmentado e flexibilizado, para, a partir de uma análise 

atenta do movimento da realidade e substanciada no arcabouço analítico do 

universo categorial da tradição marxista e por vezes do próprio legado marxiano, 

compreender esses reordenamentos estruturais no modo de produção capitalista 

e suas formas de expressão fenomênicas. A interpretação da realidade objetiva 

dos fatos nos possibilitará construir uma análise que busca apreender os 

processos de fragmentação e organização flexível da produção e das relações de 

trabalho compreendendo quais as formas contemporâneas de valorização do 

capital que refundam em novas bases a cooperação do trabalho e o trabalhador 

coletivo no movimento de reprodução ampliada do capital. 

Para diversos autores (cf. Hammer & Champy 1994, Toffler s.d., e Pastore 

1995) apologetas da reestruturação produtiva e da força motriz que desponta com 

o avanço da tecnologia na produção, a fragmentação dos processos de trabalho, 

presentificada no modelo de “acumulação flexível”, romperia sobremaneira as 

teias que organizam o trabalho coletivo, e “colocariam em cheque” a cooperação 
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do trabalho enquanto forma substancial do qual se utiliza o capital para 

realimentar o processo de valorização do valor.  

Para situar esse debate no universo teórico-metodológico é preciso pontuar 

que essa afirmação – de que a flexibilização e fragmentação da produção acabam 

com o trabalhador coletivo e com a cooperação do trabalho – não rompe ou vai 

além do imediatamente visível e acessível aos olhos. A compreensão dos 

fenômenos no nível da aparência é, segundo Marx, renunciar a conhecer a 

conexão entre as questões imediatas que movem as ações dos homens no 

cotidiano e seus fundamentos gerais. 

 

 

B) Aspectos Teórico-Metodológicos 

Nesse entendimento, expressaremos claramente o ponto de partida de 

nossa análise no que se refere ao método da reflexão, para alcançar os objetivos 

propostos. Ou seja, as articulações existentes entre a necessidade preeminente 

do capital de ampliar seu crescimento e sua expansão, o processo de 

reestruturação capitalista posto em movimento e suas estratégias na esfera da 

produção, suas conexões imediatas com os processos de flexibilização e 

fragmentação do processo de trabalho e a emergência de novas modalidades de 

trabalho. Tendo este solo como campo fértil de problematizações, balizar-se-á na 

compreensão da realidade como uma totalidade complexa e saturada de 

determinações. 
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 Dessa forma, para conhecer o objeto proposto, perseguiremos a 

apreensão da dinâmica do real na busca da totalidade, sendo este, o efetivo ponto 

de partida. Pois, segundo Marx (1978), ao analisar o método da economia política, 

para estudar qualquer que seja o objeto, parece mais apropriado começar pelo 

real e pelo concreto. 

Para Marx, o método que cientificamente dá conta de analisar um objeto, é 

aquele que parte do abstrato para o concreto, compreendendo este como a 

síntese de diversos elementos do real, realizando um movimento de 

desconstrução de representações caóticas, por meio de abstrações até chegar 

aos fatores que estão na base determinante concreta. Segundo o autor: “O 

concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade 

do diverso” (idem, p. 116). 

Entretanto, o real só apresenta-se enquanto tal processo de síntese, no 

pensamento, quando já se desenvolveu toda uma apropriação das determinações 

mais simples e mais primárias para a reprodução do real. Dessa forma, o real é 

representado no pensamento como reprodução do concreto, como concreto 

pensado, mas sem nunca poder suplantá -lo ou modificá-lo por meio desse 

movimento do pensamento. 

(...) “o concreto aparece no pensamento como processo 

de síntese, como resultado, não como ponto de partida, 

ainda que seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o 

ponto de partida também da intuição e da 

representação(...) as determinações abstratas 
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conduzem à reprodução do concreto por meio do 

pensamento” (idem, ps. 116-117). 

Compreende-se ainda que o real é o ponto de partida desse método de 

análise, mas também é o ponto de retorno, visto que o real existe independente 

das representações que se faça do mesmo, não sendo este de modo algum a 

forma de construção do próprio concreto. A colocação exposta acima é 

fundamentada na argumentação feita por Marx: 

“Mas este [o pensamento] não é de modo nenhum o 

processo de gênese do próprio concreto. A mais 

simples categoria econômica, suponhamos por 

exemplo, o valor de troca, pressupõe a população, 

uma população produzindo em determinadas 

condições e também certos tipos de famílias, de 

comunidades ou Estados. O valor de troca nunca 

poderia existir de outro modo senão como relação 

unilateral, abstrata de um todo vivo e concreto já dado” 

(idem, p. 117). 

É importante também reconhecer que o conhecimento da realidade vivida 

só é mediado pela existência do sujeito que desvela essas mediações.  Portanto, 

esse movimento de representação do real através do pensamento tem que ter 

sempre o sujeito concreto como precondição e pressuposição, compreendido em 

suas determinações, visto que a busca da apreensão do movimento real é a 

relação existente entre objetividade e subjetividade.  Marx ressalta que para se 
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analisar um determinado objeto de estudo é preciso que se analise as leis e 

tendências que regem os fenômenos na história e identifiquem quais são as 

determinações históricas que constituíram e constituem esse objeto, abstraindo por 

meio do pensamento as categorias mais simples que se apresentam comum em 

todos os momentos históricos, sendo estas categorias mais simples e suas 

múltiplas determinações a manifestação da constituição do concreto menos 

desenvolvido e o mais desenvolvido que corroboram a legalidade histórica. 

”(...) as categorias simples são a expressão de 

relações nas quais o concreto pouco desenvolvido 

pode ter se realizado sem haver estabelecido ainda a 

relação ou o relacionamento mais complexo, que se 

acha expresso mentalmente na categoria mais 

concreta, enquanto o concreto mais desenvolvido 

conserva a mesma categoria como uma relação 

subordinada” (idem, p. 118). 

A identificação e conseqüente análise das categorias mais simples, e as 

determinações históricas que se processam no concreto são os fatores primordiais 

para apreender-se o real e compreender a constituição da totalidade em cada 

processo de desenvolvimento histórico, sendo estas categorias simples 

compreendidas em seu caráter histórico e de transitoriedade. 

Nestes termos, para analisar o complexo de reestruturação capitalista e sua 

ofensiva na esfera da produção – que se consubstancia na reestruturação 

produtiva, na fragmentação dos processos de trabalho e na reutilização de formas 
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alternativas de organização do trabalho como, por exemplo, as cooperativas – o 

método aqui debatido nos propõe um caminho a seguir que busca reproduzir 

idealmente a concretude destas mudanças em processo, “como uma rica 

totalidade de muitas determinações e relações”, que pode ser sintetizado em 

alguns princípios centrais, a saber: necessidade de partir do real para buscar 

conhecer; ter como pressuposto as leis e tendências que regem os fenômenos na 

história; e examinar as conexões que existem entre o fenômeno estudado e a 

totalidade em que este se concretiza (cf. Silva, 2003). 

Dessa forma, buscamos apreender o movimento contemporâneo de 

reorganização do mundo do capital e do trabalho, enfatizando suas estratégias de 

atualizar o processo de acumulação capitalista através da intensificação da 

exploração do trabalho. 

Não se pode negar, entretanto, que as mudanças postas em curso colocam 

para o conhecimento teórico-prático crítico um desafio, visto que, negar as 

transformações que vêm ocorrendo, particularmente postas em movimento pelo 

novo complexo de reestruturação produtiva, é desconectar o estudo dos 

fenômenos em curso com sua expressão empírica e aparente. Mas ainda, aceitar 

as mudanças na organização do trabalho e sua orgânica relação de alimentar o 

capital sem analisar as determinações históricas, econômicas, políticas e sociais 

que vêm condicionando o capital operar significativas transformações nas 

relações de produção e reprodução da vida social, é padecer no primado da falsa 

consciência, estimulada pela compreensão de que a aparência é o próprio todo 

em si acabado do fenômeno. 
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É nessa articulação que consiste a compreensão ilusória da consciência, 

posto que vem apontando o trabalho coletivo, ou mesmo trabalhador coletivo, 

como componente substituível ou eliminado gradativamente dos processos de 

trabalho contemporâneos, consubstanciados significativamente na fragmentação 

dos processos de trabalho, tendência predominante na reestruturação capitalista 

atual. 

Esse entendimento reafirma a incapacidade, ou a intencionalidade, de 

recair da consciência na ação prisioneira do fetichismo que é próprio do mundo 

fenomênico. Essa “incapacidade” da consciência move-se e organiza o que há de 

mais funcional ao modo de produção capitalista. 

Para ultrapassar essa consciência envolvida pelo “canto da sereia”, não é 

necessário se despir de todo conhecimento por ela produzido e sistematizado, 

visto que os fenômenos contemporâneos e as mudanças em curso são realmente 

existentes. Nestes termos, toda essa diversidade de transformações, mesmo 

sendo assim elas entendidas na sua imediaticidade e aparência, foram narradas, 

reconhecidas e descritas pela falsa consciência. É preciso, portanto retomá-las e 

analisar os seus resultados reproduzindo o movimento real de constituição desses 

fenômenos, entendendo-os inseridos na dinâmica própria do reordenamento 

capitalista. 

O resgate da aparência como ponto de partida da análise proposta não só 

se coloca em consonância com o método investigativo crítico radical, como 
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também repõe o imediato e o aparente como parte do movimento do fenômeno e 

das categorias realmente existentes.   

Toda essa discussão teórico-metodológica demarca que o estudo 

desenvolvido e a exposição que iremos realizar buscam conhecer a conexão 

existente entre as questões imediatas - aparência - do movimento incessante da 

vida social e os fundamentos gerais - essência - que determinam a natureza das 

categorias históricas. Portanto o debate que busque repor a centralidade da 

cooperação como forma constitutiva de organização do processo de valorização do 

capital – onde o trabalho e o trabalhador coletivo são a base estruturante de uma 

forma precisamente legítima de produção de riqueza, ou seja, a produção de valor 

que retro-alimenta o mecanismo do capital – precisa dialogar com as teses da 

fragmentação dos processos de trabalho, que afirmam ser a parcialização 

fragmentária da organização do trabalho portadora do “golpe fatal” que desterrou o 

trabalhador coletivo do modo de produção de mercadorias no contexto 

contemporâneo. 

Nestes termos, a atualidade está impregnada de uma consciência que 

entende as mudanças contemporâneas na sociedade como expressões de ruptura 

com os processos anteriores. Compreende-se que ocorreram mudanças tanto na 

esfera da vida social como no campo das relações de produção. O movimento de 

reestruturação, decorrente dessas mudanças, é também entendido como terreno 

fecundo do surgimento de processos de produção e gerenciamento das relações 

de trabalho que supostamente eliminariam com a padronização, especialização, 

sincronização e centralização da produção. Essa consciência defende a idéia de 
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que a reestruturação produtiva, ao destruir esses aspectos da produção, cria uma 

nova modalidade flexível de organização e gerenciamento que prima pela 

flexibilização do trabalho, das relações de produção e, sobretudo, a flexibilização 

do controle e domínio sobre o trabalho. Assim, teríamos uma superação total da 

padronização e da rigidez presente no modelo produtivo anteriormente operado, o 

que requer, segundo essa tese, um novo trabalhador pautado pela polivalência, 

qualificação, autonomia e participação efetiva nas decisões da empresa. 

Resultando, portanto, na redução do número de trabalhadores nas fábricas e a 

transformação do excedente em trabalhadores por conta própria, seja como 

pequeno empresário, autônomo, cooperante, ou ainda terceirizado. (cf. Hammer & 

Champy 1994, Toffler s.d., e Pastore 1995).  

Através dessas mudanças, surgiria um novo trabalhador no interior das 

fábricas dotado de grande conhecimento técnico e cientifico, lhe conferindo 

autonomia e responsabilidade. Esse trabalhador não estaria mais subordinado 

diretamente ao processo de trabalho fabril, e teria participação direta na discussão 

e resolução de problemas e questões referentes ao seu trabalho e à empresa. 

Segundo ainda essa consciência contemporânea, as mudanças operadas 

reestruturariam também a economia de modo que o padrão flexível de produção 

requereria formas de trabalho de tal proporção flexível. Assim, a economia 

demanda novas funções e cria novos espaços de trabalho, gerando oportunidade 

para que os trabalhadores sejam eles mesmos seus patrões. As diversas 

modalidades de trabalho surgidas neste processo (cooperativas de trabalho, 

pequenas empresas, trabalho domiciliar e/ou terceirizado) se desenvolveriam 
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sobremaneira no que seria um expansivo setor de serviços, desvinculado da 

produção e a esta complementar. (cf Offe, 1995). 

A partir desse entendimento, criar-se-ia um setor muito promissor e 

dinâmico de prestação de serviços em diversos ramos da economia. A ampliação 

desse tipo de trabalho implicaria não só a diminuição da importância do trabalho 

fabril como gerador de riqueza, como também se criariam formas autônomas de 

trabalho desvinculadas ao capital, que segundo essas teses, encontra-se na 

grande fábrica.  

A reestruturação produtiva, a partir da organização e gerenciamento flexível 

do trabalho, resultaria em modalidades de trabalho autônomas, sem vínculos com o 

processo de valorização do capital, na medida em que estes não desenvolvem 

suas atividades pela mediação de um empregador, mas no trabalho por conta 

própria. Esta autonomia gearia rupturas profundas na forma de organização do 

trabalho no capitalismo. Tais rupturas eliminariam a cooperação dos processos de 

trabalho, posto que estes se realizam agora à margem e independentes do capital. 

Na consciência mistificada de boa parte da intelectualidade burguesa, esse 

movimento de flexibilização eliminaria o trabalho coletivo, posto em cheque pela 

fragmentação e descentralização do trabalho. Esse novo trabalhador seria o 

resultado de transformações profundas na natureza do capital, pois viveríamos um 

processo histórico que resultaria na diminuição tendencial da base de exploração 

do trabalho, observado a partir da redução dos trabalhadores fabris e o 

crescimento em expansão de modalidades de trabalho no “setor de serviços”. 
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Em nossa análise, entendemos que algumas das mudanças mapeadas por 

essa consciência predominante na sociedade são operadas apenas na esfera da 

aparência, e que precisam ser mediadas para que possamos revelar o movimento 

real que vêm ocorrendo nos processos e nas ralações de produção. No nosso 

entendimento, é preciso resgatar parte dos elementos que compõem as mudanças 

pelo qual passa o desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, e saturá-los de 

outras determinações que ultrapassam a esfera da subjeti vidade no processo de 

produção e tenta apreender relações fundamentais da objetividade do modo de 

produção capitalista. 

 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E AS MUDANÇAS 

NO CHÃO DE FÁBRICA 

A “Mundialização do Capital” e as formas contemporâneas de organização 

internacional do trabalho são expressões da ofensiva estruturada pela ordem do 

capital para tentar conter o fluxo permanente da crise que golpeou simultaneamente 

todas as grandes potências imperialistas na década de 70 e vem se reproduzindo ao 

longo das últimas décadas. A recessão generalizada marca o esgotamento da “onda 

longa expansiva” de desenvolvimento capitalista (que começou nos Estados Unidos 

em 1940, na Europa Ocidental e no Japão em 1948, e durou até o final dos anos de 

60), e contraria as tentativas dos Estados imperialistas em aplicar políticas anti-

recessivas, visto que com a internacionalização da produção – que no capitalismo 
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altera a dinâmica de concentração e centralização internacionais do capital – é 

criada uma grande limitação do poder e da autonomia dos estados nacionais sobre a 

regulação da economia.  

A ofensiva do capital na produção se desenvolveu de modo a conduzir um 

complexo de reestruturação produtiva que é marcado por grandes inovações 

capitalistas que buscam restabelecer o crescimento, retraindo a inflação, 

recuperando os lucros e a estabilidade financeira dos governos. As estratégias de 

retomada do desenvolvimento na esfera da produção são marcadas pela 

flexibilização da produção, “fragmentação” dos processos de trabalho, 

“especialização flexível”, desconcentração industrial, novos padrões de gestão da 

força de trabalho (just-in-time1, Kanban2, CCQ’s e programas de qualidade total), 

racionalização da produção, nova divisão internacional do trabalho e nova etapa de 

internacionalização do capital (concentração e centralização). Estas, por sua vez, 

alteram substancialmente o mundo do trabalho, consolidando para o trabalhador 

mudanças objetivas e subjetivas tanto em relação ao desenvolvimento do trabalho 

como sua percepção enquanto classe social. Isso implica, na esfera da produção de 

mercadorias, em mecanismos reatualizados de organização dos processos de 

trabalho, otimizando e elevando ainda mais a extração de mais-valia, e na esfera da 

                                                 
1 Em destaque está o “just-in time” que se configura como um instrumento de controle de produção 
buscando atender a demanda da forma mais rápida possível, minimizando o estoque das 
empresas. Esse controle se materializa tanto no transporte, na qualidade e prioritariamente no 
estoque. 
2 O “kanban” também se apresenta como modelo organizacional de efetiva utilização, pois se 
caracteriza como sistema de reposição de peças ou produtos. A reposição só é realizada após a 
venda, quando o estoque encontra-se a zero. 
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construção de projetos societários de emancipação humana, a desorganização dos 

referenciais de luta da classe trabalhadora. 

Todas a mediações do parágrafo anterior mostram que a reestruturação 

produtiva, marcada por uma série de inovações na base de produção de notável 

tendência tecnológica e organizacional, tem por objetivo essencial exprimir e 

administrar as novas exigências postas pela lógica da valorização, que buscam 

restabelecer um novo patamar de acumulação de capital. Nestes termos, a 

organização predominante do modo de produção capitalista demonstra em uma 

couraça atualizada o imperativo da valorização do valor, que expressa nas 

mudanças da esfera produtiva uma redução otimizada do ciclo de valorização do 

capital. Em outras palavras, a diminuição do tempo de realização da mercadoria (da 

produção ao consumo) resultando na compressão ainda maior do tempo de giro de 

capitais. 

“A principal característica na nova ordem capitalista é a 

plena manifestação da lógica da valorização, entendida 

como sendo a reposição de valores mercantis, 

considerados como únicos capazes de alocar, de modo 

racional, a riqueza produzida. É a expressão do primado 

do lucro, expresso no modo clássico por Marx na 

fórmula D-M-D’, sem nenhum obstáculo histórico” 

(Alves, 1996, p. 117). 

Nesse novo estágio de acumulação assistimos a um novo processo de 

financeirização da economia (cf. Chesnais, 1996), que é uma característica também 
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marcante das estratégias do capital de contornar a crise de acumulação. O momento 

atual do capitalismo traz consigo um componente especulativo definitivo no 

movimento de concorrência de capitais, que com a mundialização e a abertura 

impositiva das fronteiras nacionais ao movimento especulativo, reacende contornos 

comerciais marcados pelo domínio da moeda e da circulação de dinheiro para 

otimizar o substrato da valorização. Como observou Moffit (1984), o 

desenvolvimento de um dinheiro mundial, de mercados globais do dinheiro, é o 

exemplo maior do primado da valorização, da autonomia da esfera financeira e do 

domínio do dinheiro. 

O capital em processo3 convive, de modo tenso e contraditório, com as 

esferas da sociabilidade mercantil, modo no qual impeliu-o a administrar com todos 

os seus limites estratégias atualizadas de domínio do processo de produção de 

mercadorias. 

Esse novo momento de estruturação produtiva da ordem do capital, 

caracterizada pela inovação contínua na tecnologia e nas técnicas de gerenciamento 

produtivo, alicerçadas nas bases da onda neoliberal4 de cariz político-ideológico, 

sugere as condições para “um novo patamar de acumulação do capital”, reafi rmados 

                                                 
3 Capital enquanto totalidade social e no movimento sempre em expansão na busca de se 
autovalorizar. 
4 O neoliberalismo nasceu logo depois da Segunda Grande Guerra mundial, nos principais países 
do mundo do capitalismo maduro. Nasceu como uma reação teórica e política ao modelo de 
desenvolvimento centrado na intervenção do Estado, que passou a se constituir, desde então, na 
principal força estruturadora do processo de acumulação de capital e de desenvolvimento social. 
Considerando essa intervenção como a principal crise do sistema capitalista de produção, os 
neoliberais passaram a atacar qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do 
Estado, denunciando tal limitação como uma ameaça letal à liberdade econômica e política 
(Teixeira, 1996b, p. 195).  
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em decorrência da fragilização do poder de luta da classe trabalhadora, 

pressionados sob medida pelo desemprego massivo. 

O desenvolvimento do complexo de reestruturação produtiva, em seu 

“momento predominante” o toyotismo e com base na organização flexível da 

produção e da gestão do trabalho, demarca transformações essenciais postas, como 

ressalta Antunes (2001), não no modo de produção capitalista, visto que o seu 

primado continua inalterado, a reprodução em escala ampliada de capital, mas 

substancialmente ao modo de acumulação predominante nos tempos atuais, que 

segundo Harvey (1992) marcado pela “acumulação flexível”. 

Segundo autores (cf. Mandel, 1990), o quadro crítico forjado na década de 

1970, reafirma a recessão capitalista como uma crise de acumulação e delineia os 

aspectos centrais de uma crise estrutural do capital, que entre outras 

conseqüências, altera as condições do trabalho, em particular na esfera da 

produção. Esse entendimento considera também que os contornos do “ataque” atual 

do capital na base de produção e organicamente na reprodução da vida social, 

fundam mudanças que estão não só no epifenômeno da realidade vivida, mas na 

estrutura medular das relações sociais do trabalho. Alves sinaliza isso quando afirma 

que “a nova posição da ofensiva do capital é caracterizada principalmente pelo 

complexo sócio-histórico que põe em movimento o processo de transformações 

produtivas no mundo do capital (e do trabalho) em sua implicação estrutural (idem, 

p. 119)”. É a partir da perspectiva histórica de uma crise do capital – e esta de longa 

duração – em nível mundial, que buscamos contextualizar e analisar o movimento 

histórico contemporâneo e suas conseqüências que alteram o mundo do trabalho. 
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A recessão posta em movimento desencadeia uma série de estratégias 

capitalistas, que, no entendimento de Meneleu (2000), têm apoio central no 

desemprego estrutural e massivo como um pressuposto para por o desenvolvimento 

capitalista de volta aos “trilhos”. Em outras palavras, o desemprego, que para os 

exaltadores da economia vulgar e do mercado seria apenas a conseqüência do 

processo de reajuste econômico, materializa-se enquanto uma condição basilar para 

conter a crise na esfera da produção e traçar as novas bases da ofensiva na 

organização da produção, nos processos de trabalho, na gestão da força de 

trabalho, nas relações trabalhistas e, de modo mais fecundo, na organização dos 

trabalhadores. Assim, para diversos autores que analisam as lutas de classe e a 

“crise do sindicalismo” na atualidade, uma das maiores derrotas impostas ao 

trabalho no tempo presente é a abertura de um tempo histórico de debilidades das 

lutas da classe trabalhadora, com a diminuição do poder objetivo de classe através 

do resgate do desemprego estrutural, para nestes termos criar um novo patamar de 

acumulação do capital, baseada numa nova estratégia de acumulação entendida 

como flexível e fragmentária. 

Com o desemprego na ordem do dia, nas indústrias, corporações e 

empresas de um modo geral, criam-se grandes capacidades excedentes – força de 

trabalho, maquinário e matérias pré-elaboradas – inutilizáveis no processo produtivo 

e em todo o processo de trabalho, fazendo com que emergisse, no processo de 

reestruturação produtiva, o imperativo ainda maior da racionalização e controle do 

trabalho. 
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As estratégias utilizadas nesse processo de reestruturação têm por base 

grandes mudanças tecnológicas, a automação, a busca de novas linhas de 

produção e nichos de mercado, assim como também a dispersão geográfica da 

produção para zonas onde o controle do trabalho seja mais fácil. Vale ressaltar, 

porém, que essa dispersão não significou diminuição do poder do capital sobre o 

trabalho, que se reifica em outras bases, na busca do consenso ativo e participativo 

dos trabalhadores. Portanto, as décadas de 70 e 80 caracterizam-se como grandes 

períodos de reestruturação econômica e de reajustamento sócio político. 

A emergência de novos processos de trabalho neste contexto instala-se sob 

o signo da chamada “acumulação flexível” que surge em confronto direto com a 

rigidez organizacional, gerencial e dos contratos de trabalho presentes no conteúdo 

do taylorismo/fordismo. Segundo Antunes, essa modalidade flexível de produção 

seria “uma forma produtiva que articula, de um lado, um significativo 

desenvolvimento tecnológico, e de outro, uma desconcentração produtiva baseada 

em empresas médias, pequenas e artesanais” (1999, p.17). 

A “acumulação flexível”, ou mesmo o toyotismo, que é o “momento 

predominante” em concordância com Alves (2000), do complexo de reestruturação 

produtiva, surge como uma nova cadeia de produção, relações e organizações do 

trabalho mediado efetivamente pela utilização ainda mais radical e racional da 

tecnologia no processo produtivo, como também uma dispersão fragmentada dos 

processos de trabalho que articulam a teia de produção de valor e reprodução do 

capital. 
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O novo modelo produtivo não muda as bases fundamentais do próprio 

movimento do capital. Compreendendo que esse modelo é a tentativa de construção 

de uma nova fase de acumulação, repõe os elementos que constituem a dinâmica 

de expansão capitalista. Assim, na medida em que é uma forma própria do 

capitalismo, ele mantém três características que lhe são fundamentais enquanto 

modo de produção de mercadorias que se valoriza, quais sejam elas: 

direcionamento para o crescimento e acumulação de capital; crescimento este 

baseado na exploração do trabalho vivo; e por fim o capitalismo, enquanto um 

sistema de regulação baseado na busca incessante de acumular capital, apresenta 

uma intrínseca dinâmica tecno lógica e organizacional. (cf. Antunes, idem). 

Diversas experiências de produção flexível foram desenvolvidas em vários 

países, mas é basicamente na década de 80 que surge o toyotismo5 ou modelo 

japonês, experiência esta que tem causado o maior impacto tanto na revolução 

técnica nas indústrias, quanto no controle e gestão da força de trabalho. O modo de 

organização fragmentário dos processos de trabalho, sendo estes distribuídos em 

diversos níveis de complexos produtivos, pulverizados estes entre grandes, médias 

e pequenas empresas, consolida uma estrutura de organização marcada pela 

terceirização de setores da produção ou subcontratadas como afirma Harvey (idem ). 

 O modelo contemporâneo em referência está baseado na flexibilidade como 

princípio central. Flexibilidade esta que se aplica nos processos de trabalho, nos 

mercados de trabalho, nos produtos e nos padrões de consumo. A produção é 

                                                 
5 Esse nome deriva da própria fábrica que lhe deu origem, a indústria de automóveis da toyota ou 
ainda ohnismo, de Ohno, engenheiro que criou o modelo de produção na referida fábrica. 
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voltada para atender demandas de consumo, o que pressupõe sua diversificação, 

não mais tendo a produção em série e massiva  como norte de consumo. Antes 

mesmo de caracterizar-se enquanto ruptura ou continuidade de um modo de 

organização anterior, ou mesmo de demarcar o toyotismo como um novo padrão de 

produção totalmente diferenciado, é preciso reforçar sua natureza inata de 

intensificação do processo de trabalho, cuja natureza se alinha vertebralmente com 

o momento presente das demandas do capital.  

É singular também a perspectiva de que, o desenvolvimento em processo de 

complexos de reestruturação, mantém características inalteradas na produção de 

mercadorias, sendo estas as continuidades, mas ainda refunda em novas bases 

uma articulação central no processo produtivo, como essencialmente a 

desconcentração produtiva, expressas no nosso entendimento, na terceirização, nas 

sub-contratações, no trabalho domiciliar, no trabalho por peça, e nas cooperativas 

de trabalho.  

Caracteriza-se, neste mesmo entendimento, pelo deslocamento do 

emprego, um movimento que ocorre com o fechamento de postos de trabalho na 

indústria fabril e abertura de novas frentes de trabalho, que para alguns autores 

como Offe (idem), o setor de serviços seria esse novo espaço privilegiado e 

precursor de mudanças substantivas na realização da categoria do trabalho como 

reguladora do movimento da vida social. Diferentemente do autor citado, para nós, 

os trabalhadores deslocados da empresa central, e alocados através de diversas 

formas de pagamento da força de trabalho (por tempo de trabalho ou por peça) nas 

suas concessionárias e sub-contratadas, estariam medularmente articulados ao 
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processo de criação de mais-valia e interligadas mediante processo de valorização 

do capital, onde estes transferem para a empresa mãe parte do valor produzido em 

seus processos de trabalho. Mesmo ante a fragmentação, o trabalho seria ainda 

organizado de modo que a cooperação permanece como eixo vinculador do 

trabalhador coletivo e mediador dos diversos processos de trabalho. 

A dinâmica expressa na produção eleva a rotatividade no setor que, por sua 

vez, advém da redução direta na durabilidade do produto. A demanda da produção 

depende efetivamente da descartabilidade das mercadorias produzidas, causando 

uma diversidade na esfera da produção e do consumo. A produção dos descartáveis 

é mais uma das estratégias para otimizar a realização da mais-valia, que reduz o 

tempo de rotatividade das mercadorias, fazendo com que o tempo de reprodução do 

capital se contraia ainda mais, e assim gere um aumento temporal da taxa de lucro. 

A produção tem parte dela transferida para as empresas subcontratadas ou 

as “terceiras”. O que antes era apêndice da produção torna -se central no interior da 

produção flexível. Antunes nos coloca que “no toyotismo tem-se uma 

horizontalização, reduzindo-se o âmbito de produção da montadora e estendendo-se 

às subcontratadas, às terceiras, produção de elementos básicos, que no fordismo 

são atributos das montadoras. Essa horizontalização acarreta(...)a expansão desses 

métodos e procedimentos para toda a rede de fornecedores ” (idem, p.27). 

A partir desse movimento de dispersão, a flexibilidade e a fragmentação 

produtiva, irá configurar-se também como a flexibilização dos trabalhadores, dos 

direitos, das formas de pagamento do trabalho, de modo a se dispor da força de 
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trabalho em função direta de necessidades do mercado consumidor e dos ditames 

do capital. É a partir da reorganização do processo de valorização, em função do 

novo patamar de acumulação, que serão ditadas as formas de relações de trabalho 

e contratação impostas pelas empresas. 

Dessa forma, são impostos no mercado de trabalho regimes e contratos 

mais flexíveis. Há a redução dos trabalhadores regularmente contratados, visto que 

o toyotismo se estrutura a partir de um número mínimo de trabalhadores, ampliando, 

por sua vez, o trabalho em tempo parcial, os trabalhadores temporários ou sub-

contratos. 

O enfraquecimento do poder sindical no período, combinado com o 

desemprego crescente e a grande quantidade de mão de obra excedente, fez com 

que as organizações sindicais e comissões de fábrica não expressassem condições 

objetivas de poder para deflagrar grandes resistências às mudanças ocorridas 

prioritariamente nas relações de trabalho, como também possibilitou o “envolvimento 

manipulatório”6 das lideranças organizadas, o que se traduziu mais tarde como 

sindicalismo de empresa. 

O emprego regular, entendido este enquanto trabalho assalariado, 

apresenta-se deveras reduzido e submetido a novas condições de precarização, 

onde a contemporaneidade revela uma trajetória ainda mais desregulada e instável 

na esfera do emprego formal. Segundo Harvey: 

                                                 
6 Expressão que Antunes utiliza, a partir de Lukács, para caracterizar a cooptação do movimento 
sindical e dos trabalhadores, realizada pelos discursos ideológicos da participação e da 
cooperação entre patrões e empregados. 
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A atual tendência dos mercados de trabalho é reduzir o 

número de trabalhadores “centrais” e empregar cada 

vez mais uma força de trabalho que entra facilmente e é 

demitida sem custos quando as coisas ficam ruins 

(idem , p.44). 

Os aspectos da reestruturação produtiva, no tocante à reorganização dos 

processos de trabalho, ao incremento tecnológico-organizacional, e às medidas de 

centralização industrial com dispersão produtiva, como, por exemplo, o 

enxugamento das indústrias, instauram um grande movimento de redefinição de 

formas de organização do trabalho. Elemento este que se desdobra em dois 

aspectos da mesma problemática: o desemprego estrutural e a terceirização que se 

expressa no trabalho periférico e na subcontratação. 

O avanço tecnológico e a reordenação do processo de trabalho trariam, para 

Offe (idem ), um crescente aumento do desemprego, uma vez que passamos, 

segundo do autor, por um momento de substituição da força de trabalho pelo 

maquinário e pela tecnologia como força motora da produção. Entretanto, no nosso 

entendimento, retomamos um argumento exposto anteriormente, de que o 

desemprego não seria somente uma conseqüência do reajustamento do padrão de 

acumulação, mas também um pressuposto - desemprego estrutural – na atual 

ofensiva do capital na produção, como também uma estratégia histórica de controle 

da força de trabalho, pressionando esta a se submeter a relações de trabalho ainda 

mais eficientes no movimento de extração de mais-valia. Neste sentido, Meneleu 

afirma que: “A fragilização da posição dos trabalhadores deixa de ser o mero 
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produto de fatores objetivos, para ser a pré-condição para elevar a lucratividade por 

meio da intensificação do trabalho” (1996, p. 89). 

 Por outro lado, intensificam-se os processos de terceirização, alimentando o 

trabalho periférico e regulamentando a subcontratação. Pequenas e médias 

empresas são contratadas para alimentar de mercadorias semi-elaboradas as 

grandes corporações, que se responsabilizam agora somente pela montagem final 

do produto para jogá-las no mercado. Algumas das atividades antes internalizadas 

nas grandes indústrias foram entregues a empresas menores, separadas e 

diversificadas, transformando toda a estrutura organizacional e ocupacional tanto 

das grandes empresas como das empresas apêndice. Desta forma há um 

significativo crescimento de postos de trabalho nos setores de serviços (serviços 

gerais, assessoria administrativa, contabilidade e outros), de produção industrial 

menos sofisticadas (acessórios e partes semi-industriais da produção) e até de 

grande elaboração industrial (peças de automóveis, fios para indústria têxtil, 

sintéticos e outros). 

As pequenas e médias empresas são prestadoras de serviços às grandes 

produtoras contratadas por tempo determinado, que por sua vez têm em seu corpo 

trabalhadores temporários, sem emprego regular e principalmente desprovidos de 

direito trabalhistas. 

Para tanto, é importante demarcar o nosso entendimento, visto que todas 

essas modalidades de organização e gestão do trabalho não se caracterizam 

realmente como novas formas de gestão e relações de trabalho, mas são na 
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verdade reedição de antigas modalidades de pagamento do trabalho como também 

uma precarização ainda mais intensiva destas mesmas relações, trazendo para o 

capital uma maior exploração e acumulação de mais-valia. Nossa análise sustenta -

se no debate realizado por Teixeira, onde este substancia que, 

“As modernas formas de contratação (subcontratação, 

trabalho domiciliar, trabalho por tarefas, trabalho em 

tempo parcial etc.) da força de trabalho criam novas 

condições extremamente favoráveis para um maior 

domínio e controle do trabalho pelo capital. (...) essa 

nova estruturação potencializa enormemente a 

exploração da mais-valia. Isso pode ser demonstrado 

quando se analisam as peculiaridades características de 

formas de pagamento da força de trabalho. Aliás, trata-

se de uma reposição de formas antigas de pagamento 

que foram dominantes nos primórdios do capitalismo” 

(1996a, p. 65). 

Assim, antigas formas de trabalho como trabalho artesanal, associativismo, 

trabalho doméstico e familiar, se inserem como alternativas de trabalho para um 

número crescente e em ampliação de trabalhadores que não estão inseridos em 

relações formais de trabalho, entendidas estas relações a partir do assalariamento 

dos trabalhadores.  

Em verdade, esse quadro estrutural do modo de produção capitalista e 

particularmente sua ofensiva na esfera da produção até aqui construído apresenta, 
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portanto, que as cooperativas e as empresas autogestionárias, apesar de terem em 

sua origem uma proposta alternativa de organização dos trabalhadores, são 

utilizadas como uma das estratégias encontradas pelo capital para precarizar ainda 

mais e desregulamentar a organização e as relações de trabalho, objetivando 

formas renovadas de extrair mais trabalho . 

No seio das grandes indústrias mãe concentra-se um “seleto” patamar de 

trabalhadores formais, assalariados, submetidos à diletante lógica empresarial de 

administração das crises e recessões do mercado. O discurso empresarial reforça o 

paradigma da qualidade na produção e da polivalência do trabalhador como saídas 

racionais das turbulências e retomada do crescimento econômico. O perfil do 

trabalhador mantido nestas fábricas é forjado muito mais a partir de construções na 

esfera do ideário, como expressão da ideologia da colaboração, instigando na 

relação patrões e trabalhadores a bruma fetichizada do consenso. O que no nosso 

entendimento também não é nada novo, posto que o capital, já trabalhado por Marx 

suficientemente, busca não só explorar objetivamente a força de trabalho, mas se 

apoderar de “corações e mentes” desse trabalhador, construindo o envolvimento 

subjetivo de predomínio da lógica sócio-cultural do capital, visto que o sistema 

capitalista é produção e reprodução da vida social.  

As empresas desenvolvem o discurso da lógica empresarial participativa, na 

qual a gerência é aparentemente destituída da sua função histórica de controle, 

posto que o trabalhador não é mais um “opositor”, como também o trabalhador não 

se percebe mais enquanto explorado da sua força de trabalho, ele agora é um 

colaborador do processo organizativo e produtivo da “sua empresa”. 
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Essa reorientação do trabalhador dentro do processo de trabalho traz 

consigo grandes problemas para organização e o enfrentamento coletivo da luta de 

classes. Plasma-se uma sucessiva e gradual fragmentação da identidade de classe 

enfraquecendo de forma estrutural a organização dos trabalhadores. Alguns autores 

caracterizam este período como crise da materialidade e subjetividade do 

trabalhador. Convém ressaltar que outros acontecimentos de ordem conjuntural 

também contribuíram principalmente para a mudança da subjetividade, como por 

exemplo, a questão das referências ideológicas e utópicas ligadas diretamente à 

queda do muro de Berlim e à crise do “socialismo real” na antiga União Soviética. 

No Brasil, o processo de reestruturação produtiva aparece de maneira 

efetiva no começo dos anos 90, porém, todo o processo de ajustes e modernização 

tecnológica apresenta-se já no início da década de 80, quando entra em crise a 

política de controle das importações. Uma das principais características gerais da 

reestruturação e seu processo de modernização tecnológica foi seu caráter limitador, 

o que Leite (1992) identificou como o processo de “modernização conservadora” da 

indústria brasileira. 

Os primeiros indícios da reestruturação no Brasil expressa-se na adoção dos 

CCQs (círculos de controle de qualidade), ao introduzi -los como uma técnica 

japonesa de produção. Porém, essa nova forma de gerência não teve maiores 

resultados principalmente porque havia uma grande resistência dos gerentes das 

empresas brasileiras em delegar decisões aos operários, fazendo com que os CCQs 

restringissem-se aos trabalhadores de maior qualificação e aos supervisores, como 

também grandes resistências foram expressadas pela organização sindical. Essas 



 53 

dificuldades encontradas na implantação dos CCQs revelam princípios tradicionais 

do empresariado brasileiro o que ratifica ainda mais a idéia já desvelada da 

“modernização conservadora”. 

As empresas brasileiras continuam buscando outras inovações 

organizacionais do trabalho mesmo sem fazer investimentos significativos para o 

avanço e melhoria tecnológica. Somente no final da década de 80 é que são feitos 

grandes investimentos na modernização do parque industrial brasileiro e a adoção 

de novos equipamentos como MFCN (máquina-ferramenta-controle numérico) e 

robôs. Com relação às formas organizacionais, o just-in-time e a celularização da 

produção foram às formas mais utilizadas neste período no país. 

Outro aspecto de destaque na particularidade brasileira foi a resistência 

patronal em modificar as formas de gestão da força de trabalho. Optou-se 

primeiramente pela manutenção de estruturas hierárquicas com grandes diferenças 

de qualificação e treinamento  entre os postos de trabalho. Conjugado a isso, uma 

grande disparidade entre os maiores e os menores salários pagos pelas empresas. 

As alterações ocorridas nas relações de trabalho neste período ocorreram muito 

mais em decorrência do processo de redemocratização vivido pelo país e pela 

organização sindical do que mesmo pela motivação empresarial no sentido de 

mudanças. Na percepção de Leite, 

“as mudanças mais importantes ocorridas nas relações 

de trabalho nessa fase parecem dever-se menos ao 

emprego das novas tecnologias do que as lutas 
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operárias e as mudanças político institucionais 

decorrentes da democratização do pais”  (1994, p. 572) 

Nos anos 90, o processo assume características mais efetivas da 

reestruturação produtiva estabelecida nos países de economia central, como a 

adoção de programas de qualidade total, o enxugamento da produção e a 

terceirização de alguns setores, redes de subcontratação e, sobretudo, a 

precarização das condições e relações de trabalho. 

Referente às relações de trabalho, o contexto atual é marcado pela 

flexibilização, resultado da fragmentação das negociações coletivas dos contratos e 

condições de trabalho. Como não existe mais uma padronização destas relações, há 

uma grande variedade de contratação da força de trabalho, dentre elas a 

terceirização e a subcontratação, que no Brasil expressa a perda de direitos 

conquistados pelo trabalhador, sendo esses: férias remuneradas, abonos, licenças, 

décimo terceiro, FGTS, INSS, entre outros. 

Essa nova conjuntura nacional afeta de forma decisiva a estrutura e 

organização do movimento sindical brasileiro no final da década de 1990, que por 

sua vez mostra sinais claros de retração e desconstrução de referenciais ideológicos 

pautados na teoria crítica e de superação da ordem capitalista. O sindicato, e de 

forma geral a identidade da classe trabalhadora, é desmantelada pelo discurso do 

consenso e da participação na sociedade. A lógica da parceria e da colaboração 

entre as classes sociais se capilariza na sociedade, o que nos convida a novas 

reflexões e desafios na contemporaneidade. 
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COOPERAÇÃO: FORMA SUBSTANCIAL DO PROCESSO 

DE VALORIZAÇÃO DO CAPITAL 

Para o estudo das formas atuais de organização do trabalho e como este se 

articula ao processo de produção de valor, buscamos apreender como o capital 

organiza os trabalhos de forma que estes, em movimento de cooperação, 

produzem um mais valor que é apropriado pelo capital. Assim, entendemos ser de 

grande importância afirmar a cooperação do trabalho como forma fundamental do 

movimento de valorização do capital e como esta cooperação se processa na 

lógica categorial e histórica do desenvolvimento capitalista. 

Mas antes de começar com a análise da cooperação do trabalho e as 

formas de produção de mais-valia desenvolvidas pelo capital, é oportuno traçar 

um percurso preliminar da gênese e desenvolvimento da lógica categorial do 

estudo de Marx, para construirmos o alicerce da atualidade do pensamento 

marxiano para as análises do trabalho na contemporaneidade.  

A) Produção capitalista: unidade do processo de trabalho e 

processo de valorização 

Em sua última obra O Capital, Marx (1980) apresenta a categoria trabalho 

como fundante da sociabilidade humana e a considera como ponto de partida para 

analisar todo processo de trabalho desenvolvido em qualquer momento histórico 

socialmente determinado.  
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Nesse entendimento, a tradição marxista compreende que o trabalho se 

caracteriza de forma mais simples pela relação do homem com a natureza, onde o 

homem imprime uma ação visando transformar, alterar e controlar os processos e 

elementos da natureza.  

Nestes termos, o trabalho revela dois componentes, energia e 

transformação de “algo antes em outro algo”, realizado após consumo de energia. 

Ele é apresentado sob a forma de processo conduzido pelo homem para 

satisfazer necessidades sociais inerentes à reprodução humana, sendo o trabalho 

uma condição humano-social regido por uma teleologia. Orientada pela 

necessidade, a busca de uma finalidade é componente central do conceito de 

processo de trabalho, na relação sujeito, objeto e seus meios.  

Assim, meios, objetos e finalidade só são captados na realidade quando 

apreendidas as particularidades da formação social onde o trabalho se realiza. A 

relação entre sujeito, objeto e instrumento efetivada no processo de trabalho sob o 

capitalismo expressa um controle sobre o modo de trabalhar e sobre o produto, 

onde as necessidades do homem atribuem valores de uso aos produtos do 

trabalho, que no capitalismo só importam quando estes adquirem valores de troca 

através da força de trabalho despendida pelo trabalhador no processo de trabalho 

no qual o produto vira mercadoria. Por isso, para Marx, o processo de trabalho e o 

processo de valorização constituem uma unidade do processo de produção 

capitalista.  
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É, portanto, a partir do desenvolvimento histórico-social do modo de 

produção capitalista que “ocorre uma transformação dos métodos de produção em 

virtude da subordinação do trabalho ao capital”. (Marx, idem, p. 209). O capitalista 

consome a mercadoria força de trabalho, e o trabalhador ao efetuar o trabalho 

consome os meios de produção. 

Com o capitalismo inauguram-se novos fenômenos no processo de 

produção, dado que se verifica além do controle do processo de trabalho, o 

controle da força de trabalho, sua transformação em mercadoria e a conseqüente 

apropriação individual do produto do trabalho. 

Para Marx, o capital na sua forma inicial – dinheiro – é o ponto de partida do 

processo de valorização. Na busca de gerar mais valor de troca, e não só um valor 

de troca, mas também um valor adicional excedente – mais-valia –, o dinheiro se 

transforma em fatores do processo de produção e nos fatores do processo real de 

trabalho.  

Quanto ao valor de uso, a satisfação das necessidades sociais converte-se 

em novas determinações. Há a separação do valor de uso no mesmo processo 

em dois elementos distintos: 1) as condições objetivas de produção; 2) a força de 

trabalho com uma finalidade. Observa-se que a força de trabalho é parte do valor 

de uso do processo de produção, onde uma capacidade viva de trabalho e o valor 

de uso dos meios de produção são transformados no processo de produção em 

mercadorias. 
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Entretanto, quando Marx desnuda os mecanismos que engendram o 

processo de produção capitalista, demonstra pari passu que seu produto 

específico ou o seu fim “é a produção de mais-valia e não uma mera mercadoria 

ou produto com valor de troca”, sendo esta a principal questão do processo de 

produção de valor. 

O capitalismo, através de seus mecanismos de legitimação jurídica, impõe 

ao operário uma intensificação do trabalho  a um grau superior ao tempo de 

trabalho necessário para reprodução da mercadoria força de trabalho, sendo esta 

a fonte de produção de mais-valia para o capitalista. De acordo com CARDOSO: 

“Enquanto no processo real de trabalho o operário 

consome os meios de produção como veículo do seu 

trabalho, do ponto-de-vista do processo de valorização 

são os meios de produção que empregam o operário. 

Absorvem o maior quantum possível de trabalho vivo, 

o que se apresenta como meio de valorização de 

valores existentes. Ou seja: graças ao trabalho vivo o 

trabalho material se converte num valor que se valoriza 

em capital” (2001, p. 62). 

Na produção capitalista, é importante apresentar ainda que a propriedade 

privada aparece como algo inerente ao modo de produção e ainda como uma 

forma de organização social para produção “natural e eterna”. Entretanto, a 

exploração do capital sobre o trabalho é a exploração e dominação das condições 
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de trabalho, visto que a propriedade privada dos meios de produção e o trabalho 

assalariado são essenciais para o processo de produção de mais-valia. 

Tendo em vista o exposto anteriormente, o capitalista precisa da força de 

trabalho para operar os meios de produção, incorporando a estes valor. Isto 

porque a força de trabalho é dentre todas as mercadorias que o capitalista possui 

a única que é capaz de atribuir ao produto além do valor de uso, valor de troca e 

mais ainda um valor mais elevado capaz de não só cobrir todo o capital adiantado 

pelo capitalista, dividido este em capital constante e variável, como também um 

mais valor (mais-valia) por este apropriado. O processo de trabalho é, assim, ao 

mesmo tempo, processo de valorização. 

Segundo Marx, para compreender a produção de valor, é necessário 

perceber e desvelar o segredo da mercadoria. A mercadoria apreendida em sua 

imediaticidade não é capaz de revelar sua lógica interna e imanente, o seu 

proceder. Com propriedade este afirma, 

“À primeira vista parece ser coisa trivial, imediatamente 

compreensível. Analisando-a, vê-se que ela é algo 

muito estranho cheio de sutilezas metafísicas e 

argúcias teleológicas. Como valor de uso, nada há de 

misterioso nela, quer observemos sob o aspecto de 

que se destina a satisfazer necessidades humanas, 

com suas propriedades, quer sob o ângulo de que só 

adquire essas propriedades em conseqüência do 

trabalho humano” (Marx, idem , p.79). 
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Em verdade, Marx expõe duas questões fundamentais, a saber: 1) Toda 

mercadoria destina-se à satisfação de uma necessidade, ou seja, possui valor de 

uso; 2) O valor atribuído às mercadorias é proveniente do trabalho humano. 

Em sucessivas aproximações, Marx discorre sobre os fatores determinantes 

do valor, donde toda atividade produtiva implica para o homem dispêndio 

fisiológico de energia, mensuração do tempo de trabalho e por último a forma 

social que este trabalho assume - distribuição entre as diferentes esferas da 

produção material. Temos aqui, pois, os elementos que são comuns (universais) 

do trabalho humano, independente das determinações histórico-sociais que ele 

assuma. 

Nestes termos, Marx interroga: O caráter misterioso que o produto do 

trabalho apresenta ao assumir a forma mercadoria, donde provém? (idem, p.80). 

Segundo ele, provém destas relações sociais estabelecidas entre os homens no 

ato do processo produtivo, mas que são perceptíveis apenas como relações entre 

coisas. Ou seja, é da própria forma da mercadoria que decorre este mistério. Os 

produtos parecem ter valores próprios e por si só, ou seja, é fetichizada a forma 

que confere valor ao produto do trabalho. 

“A igualdade dos trabalhos humanos fica disfarçada 

sob a forma da igualdade dos produtos do trabalho 

como valores; a medida, por meio da duração, do 

dispêndio da força humana de trabalho toma a forma 

de quantidade de valor dos produtos do trabalho; 

finalmente, as relações entre os produtores, nas quais 
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se afirma o caráter social dos seus trabalhos, 

assumem a forma de relação social entre os produtos 

do trabalho” (Marx, ibidem).  

Na mercadoria, estão encobertos os trabalhos individuais dos produtores, 

como se existissem independentes e fora deles sendo observável somente os 

produtos do trabalho. Estes trabalhos individuais qualitativamente diferentes – 

trabalhos concretos – são encobertos sob a forma de trabalho humano abstrato 

assentado no seu caráter comum de dispêndio de força humana. Nestes termos, 

Marx vai dizer que é somente com a troca que isto acontece, quando ela assume 

a sua forma mais expansiva, ou seja, na sociedade capitalista onde se produzam 

às coisas úteis para serem permutadas, considerando-se o valor das coisas já por 

ocasião de serem produzidas.  

Para o autor, o valor seria determinado pelo tempo de trabalho, observando 

que, 

“a determinação da quantidade do valor pelo tempo do 

trabalho é por isso, um segredo oculto sob os 

movimentos visíveis dos valores relativos das 

mercadorias. Sua descoberta destrói a aparência de 

casualidade que reveste a determinação das 

quantidades de valor dos produtos do trabalho, mas 

não suprime a forma material dessa determinação. (...) 

É porém essa forma acabada do mundo das 

mercadorias, a forma dinheiro, que realmente 
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dissimula o caráter social dos trabalhos privados e, em 

conseqüência, as relações sociais entre produtores 

particulares, ao invés de pô-las em evidência” (Marx, 

idem, p.84). 

É este equivalente geral (monetário) que permite o inconcebível: a 

homogeneização, a igualdade completa dos trabalhos concretos. Importa -nos 

perceber como a mercadoria assume um valor excedente – a mais valia. Partindo 

do entendimento fundante que o valor é determinado pela quantidade de trabalho 

incorporada à mercadoria, no entanto, isso não é algo novo quando enfocado no 

sentido das especialidades dos trabalhos. Porém, na sociedade capitalista, as 

diversas especialidades de trabalho ficam encobertas, e assim não se trata mais 

da qualidade dos trabalhos individuais, da sua natureza e do seu conteúdo, mas, 

sobretudo apenas da sua quantidade, a parte mensurável em tempo de trabalho 

despendido e incorporado. 

O processo de subsunção destes trabalhos particulares dá-se na medida 

em que é utilizado além do necessário para a produção de dada mercadoria. 

Quando o capitalista adquire a mercadoria força de trabalho, o faz tendo como 

marco uma jornada de trabalho diária que pode variar de acordo com a legislação 

em vigor. Entretanto quando se estabelece socialmente um tempo de trabalho 

necessário para reproduzir a força de trabalho, o restante do tempo de trabalho 

realizado é incorporado pelo capitalista na forma de valor produzido pelo trabalho 

excedente. Assim o capitalista faz operar a força de trabalho que comprou por 

tempo determinado, pois o possuidor do dinheiro pagou o valor diário da força de 
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trabalho; pertence-lhe, portanto, o uso dela durante o dia, o trabalho de uma 

jornada inteira. A manutenção cotidiana da força de trabalho custa apenas meia 

jornada de trabalho, apesar de a força de trabalho poder operar, trabalhar uma 

jornada inteira, e o valor que sua utilização cria num dia é o dobro do próprio valor 

de troca (Marx, idem, p. 218). 

Até o momento, viemos descrevendo em condições ideais a forma geral de 

produção da mais-valia, sem adentrar especificamente nas particularidades do 

movimento de produção desta, o que por sua vez repõe as condições do processo 

de valorização do valor. Assim, podemos dividir em duas as estratégias de 

obtenção de mais trabalho na forma social historicamente determinada, a 

produção em regime de mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Com o 

desenvolvimento do capitalismo, o trabalho abstrato, categoria central do legado 

marxiano, consegue melhores condições para produção e reproduzir do valor. 

Para tanto, não é o trabalho concreto materializado nos produtos que 

exprime o diferencial da mercadoria através do valor de uso nele contido, mas 

fundamentalmente o que importa é a quantificação desse trabalho que só pode ser 

feita tendo como base um trabalho tomado na sua generalidade e na sua essência 

abstrata, sendo este o trabalho abstrato. 

Em um de seus trabalhos sobre Marx e particularmente sobre O Capital, 

Teixeira revelando-nos o paradoxo do trabalho concreto e do trabalho abstrato, 

questiona e esclarece, 
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“Mas como o trabalho pode acrescer valor e ao mesmo 

tempo transferir o valor dos meios de produção para o 

produto final? Resposta: o valor novo é criado pelo 

trabalho abstrato; o valor transferido dos meios de 

produção ao produto é função do trabalho concreto. 

(...) O trabalho concreto que cria valores de uso não é 

simplesmente um trabalho diferente do trabalho que 

cria valor, como se fosse possível concebê-los espacial 

e temporalmente separados. Marx mostra já no 

primeiro capítulo de O Capital que o trabalho que 

produz mercadoria é duplamente determinado, o que 

significa dizer que o trabalho abstrato, trabalho que cria 

valor, só pode ser despendido de uma forma concreta, 

uma vez que cada mercadoria é uma mercadoria 

específica e por isso exige um trabalho particular” 

(1995, p. 142). 

Assim, a primeira forma de extração de um maior quantum de trabalho é 

através da mais-valia absoluta, que se expressa de um modo geral pelo aumento 

da duração do trabalho, fazendo com que a jornada de trabalho passe, por 

exemplo, de 8 (oito) para 10 (dez) horas diárias. Como no capitalismo uma 

característica geral é a força de trabalho ser paga pelo seu valor e esse valor é 

medido a partir da quantidade de trabalho necessário para conservar e reproduzir 

essa força, o restante de horas de trabalho realizadas é produto da força de 

trabalho posta em ação para além da sua necessidade de reprodução, fazendo 
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com que seja produzida uma mais-valia absoluta proveniente do prolongamento 

da jornada de trabalho. 

Esse mecanismo de prolongamento da duração do trabalho encontra 

deveras alguns limites, seja uma limitação ligada à resistência física dos 

trabalhadores que não podem trabalhar 24 horas por dias em 7 dias por semana, 

como ainda uma limitação ligada à organização da classe operária que com suas 

lutas e resistências obrigam historicamente os capitalistas a reduzirem a jornada 

de trabalho.  

É com base nesses limites existentes que o capital utiliza -se de outras 

estratégias para aumentar a sua mais-valia, notadamente agora não mais pelo 

prolongamento da jornada de trabalho, mas, sobretudo reduzindo o tempo de 

trabalho necessário voltado para a reprodução da força de trabalho. Com isso, em 

uma mesma jornada de trabalho, o capitalista consegue mais trabalho excedente 

em relação ao trabalho necessário, aumentando sua massa de mais-valia 

produzida agora em regime de mais-valia relativa. 

A compreensão do tempo de trabalho necessário para a obtenção de mais-

valia ocorre devido ao aumento da produtividade do trabalho, que é um 

mecanismo relacionado não mais a cada capitalista individual. Aqui cada 

capitalista individualmente se beneficia com um efeito que provém do próprio 

funcionamento do sistema capitalista em seu conjunto. O capital, através da sua 

dinâmica imanente de revolucionar constantemente o processo de produção 

orientado por sua tendência “metabólica” à acumulação, utiliza -se cada vez mais 
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de máquinas, técnicas e tecnologias para submeter às forças produtivas rumo ao 

aumento da produtividade do trabalho. 

Em verdade, o aumento da produtividade do trabalho vai significar 

principalmente a diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário para 

produzir as mercadorias e, em particular, “os bens de consumo necessários à 

conservação da força de trabalho” (Marx, idem, p. 362). Para corroborar essa 

análise, Marx é enfático: 

“É mister que se transformem as condições técnicas e 

sociais do processo de trabalho, que muda o próprio 

modo de produção, a fim de aumentar a força 

produtiva do trabalho. Só assim pode cair o valor da 

força de trabalho e reduzir-se a parte do dia de 

trabalho necessária para reproduzir esse valor” 

(ibidem). 

As mercadorias necessárias à reprodução do trabalho têm seu valor 

diminuído, o que leva consigo uma diminuição do valor da mercadoria força de 

trabalho, visto que o tempo de trabalho que será despendido para obter tais 

mercadorias também caem. 

Remetendo-nos a analisar a reestruturação produtiva posta em movimento 

pelo capital na contemporaneidade, o debate sobre o aumento da produtividade 

do trabalho como forma de extração de mais-valia encontra-se certamente em 

pauta. O incremento tecnológico e as técnicas de gestão são todas estratégias de 
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intensificação do processo de trabalho na medida que buscam retomar patamares 

de acumulação de capital anteriores. Nestes termos, retomaremos essa análise 

em momento mais apropriado do nosso estudo. 

  Nessa fase da nossa exposição é preciso chamar a atenção para a 

passagem que buscamos fazer da análise da produção do valor e do mecanismo 

de valorização de um ponto particular que ocorre no processo de trabalho 

organizado pelo capitalista individual, para a dinâmica do capital que articula os 

capitalistas individuais em um conjunto organizado para realização da mais valia 

produzida e para a acumulação de capital, segundo Teixeira (idem) “a passagem 

do capital individual para o capital social”. 

Essa “passagem”, segundo o autor, não é uma saída de um movimento 

falso para um movimento verdadeiro, mas de uma determinação mais simples do 

modo de produção capitalista para determinações mais complexas. E essa mesma 

“passagem” busca a articulação entre a aparência e a essência dos fenômenos, 

não enquanto negação do aparente, mas como superação (no sentido dialético – 

superação que conserva) de determinações mais simples. “É profundamente 

errônea a hipótese de que a realidade no seu aspecto fenomênico seja secundária 

e desprezível para o conhecimento filosófico e para o homem: deixar de parte a 

aparência fenomênica significa barrar o caminho ao conhecimento real” (Kosik, 

1976, p. 58). Conforme esse entendimento, Teixeira analisa que: 

“A teoria do valor não pretende somente explicar esse 

núcleo racional, ela também pretende mostrar a 
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necessidade das idéias falsas e ilusórias que os 

homens têm da realidade capitalista. (...) São várias as 

passagens de O Capital em que Marx enfatiza essa 

relação entre essência e aparência. Para não falar da 

seção I, dedicada totalmente ao estudo da aparência 

do sistema, veja-se as passagens do capítulo da 

transformação do dinheiro em capital onde ele não se 

cansa de repetir que a mais-valia não pode originar-se 

“da circulação e, tampouco, pode não originar-se da 

circulação. Deve, ao mesmo tempo, originar-se e não 

originar-se dela” (idem, p. 169). 

Feita essa nossa observação, é importante demarcar que a reconstrução 

das partes fundantes do modo de produção capitalista, a partir da análise do 

trabalho e do processo de valorização do capital sistematizada até aqui por nós, é 

o substrato da análise para compreendermos como o capital organiza o princípio 

da cooperação do trabalho diretamente ligados ou conexos a partir dos 

mecanismos de produção de valor. A cooperação e o trabalhador coletivo são 

partes medulares da cadeia de valorização do capital, o que nos remete a dialogar 

sobre o desenvolvimento histórico dos métodos particulares de produzir mais-valia 

relativa. 
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B) Cooperação – Forma Fundamental da Produção Capitalista 

Para o desenvolvimento do nosso estudo é de fundamental importância 

debatermos o advento da cooperação no modo de produção capitalista e a 

intensificação que esta incorporou nos momentos constantes de revolução das 

forças produtivas. A nossa acuidade em analisar a cooperação justifica-se na 

medida que para compreendermos o debate na atualidade sobre fragmentação do 

trabalho e a relativa “extinção” do trabalhador coletivo nos processos de trabalho 

em expansão, torna-se central apreendermos a cooperação como forma 

fundamental da produção capitalista .  

Remetermos a essa análise coloca como uma condição fulcral os métodos 

de produção da mais-valia relativa, que pode ser demarcada inicialmente com o 

desenvolvimento da cooperação simples, e que põe de forma não antes existentes 

as forças produtivas sociais do trabalho a serviço do capital. A força de trabalho 

que é vendida ao capital na forma de trabalho assalariado renuncia da sua 

realização como valor de uso e também renuncia do produto do trabalho. Essa 

contradição fundamental – produção coletiva e apropriação privada do fruto do 

trabalho – delineia a relação social entre capital e trabalho. Assim, o trabalhador 

vende sua força isolada para o capital, mas este não a usa isoladamente, pois 

esta faz parte de um “organismo ativo” que põe em movimento as potências 

sociais dessas forças de trabalho. 

Quando se examina a cooperação simples, “ponto de partida do modo de 

produção capitalista” (Teixeira, idem), percebe-se que a união de muitos 
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trabalhadores no mesmo espaço de trabalho não é mais uma simples adição de 

força de trabalho, pois o caráter coletivo e coordenado do trabalho aumenta a 

produtividade do trabalho. O trabalhador não comparece mais como trabalhador 

individual, todavia como uma força de trabalho coletiva sob o comando organizado 

do capital. Esse diferencial criador expressa que “não se trata aqui da elevação da 

força produtiva individual através da cooperação, mas da criação de uma força 

produtiva nova, a saber, a força coletiva” (Marx, idem, p. 374). A produtividade 

elevada dessa nova força coletiva não representa a existência da associação de 

trabalhadores, mas a existência do capital, uma vez que a organização coletiva no 

processo de produção não é demandada e estabelecida por eles, mas sim pelo 

capital. 

O paradoxo – progresso econômico e miséria social – é reposto a cada 

momento como parte central do desenvolvimento da produtividade do trabalho, 

efeito perseguido pelo processo de reestruturação capitalista do momento atual. 

Rosdolsky discute essa contradição entre crescimento da produtividade e aumento 

do domínio sobre o trabalho, 

“O aumento da produtividade, decorrente do trabalho 

associado, não beneficia os trabalhadores, mas sim o 

capital. Isso decorre do fato simples de que “o grande 

salto na produtividade do trabalho só começa quando 

este se converte em trabalho assalariado, [..] ou seja, 

em condições nas quais os próprios trabalhadores já 

não podem apropriar-se do resultado de seu trabalho. 
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(...) os avanços alargam os domínios do mais-trabalho 

relativo, com o aumento da produtividade, e – “já que o 

capital é antítese do trabalhador” – aumentam “o poder 

objetivo sobre o trabalho”, ou seja, o poder do capital. 

(Marx diz em outra passagem: “Por isso, o trabalhador 

considera, com razão, que o desenvolvimento da 

capacidade produtiva de seu próprio trabalho lhe é 

hostil”.)” (2001, p. 2002). 

O desenvolvimento do capitalismo e sua efetividade como modo de 

produção inerentemente revolucionador se funda na premissa de que este busca 

desenvolver incessantemente as potências sociais do trabalho. Porém, o capital 

só consegue colocar essas potências a seu serviço porque, desde o início o 

capital também é uma força coletiva, que como tal, não se depara com o trabalho 

isolado, mas sim o trabalho combinado. 

Compreendendo a importância de se apreender a determinação do trabalho 

combinado para o sistema capitalista, definiremos cooperação, junto a Marx, como 

“a força de trabalho em que muitos trabalham juntos, de acordo com uma plano, 

no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes mas 

conexos” (idem, p. 374). Sendo verdade que o trabalho combinado é a força que 

coloca em movimento as potências sociais do trabalho, isso não ocorre somente 

por realizarem simultaneamente e em conjunto o mesmo trabalho, mas porque os 

trabalhos individuais, como partes do trabalho total, podem operar fases distintas 
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do processo de trabalho percorridas mais rapidamente pelo objeto devido ao 

processo de cooperação. 

As diferentes fases do processo de produção também podem ser ampliadas 

na relação espaço-tempo, visto que através da cooperação o processo de 

produção pode ser comprimido ou esticado em relação ao tempo de duração 

dependendo do número de trabalhadores combinados para executá-la, como 

também a dispersão espacial, para além do mesmo espaço físico, é possível 

através dos “fios invisíveis” da cooperação. 

A afirmação da importância da cooperação do trabalho como resultante do 

desenvolvimento do sistema capitalista decorre que a cooperação só é possível a 

partir da concentração de grandes quantidades de capitais, de meios de produção 

pelo maior número de capitalistas, pondo-se enquanto condição para a 

cooperação dos assalariados. Em outras palavras, é a acumulação do capital 

concentrada que cria as condições materiais para organização dos trabalhadores 

e suas potências sociais de trabalho em processo de cooperação. E disto também 

depende a extensão da cooperação, como a escala da produção depende da 

amplitude da cooperação. 

Como a concentração de capital é condição para a execução do trabalho 

combinado, é nessa viragem que o trabalhador não é mais portador de uma força 

de trabalho individual que ele vende livremente para “quem quiser”. Ele agora é 

parte de uma potência social de trabalho que só pode se realizar como parte de 

um trabalho social condicionado mais do que nunca pelo comando do capital. 
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Percebe-se, portanto, que o domínio do capital tornou-se condição sem a qual não 

se realiza o processo de trabalho, sendo esta condição necessária para a 

produção. 

O capital, como forma social em que os processos de trabalho só podem se 

realizar tendo ele como mediador, não se contenta por apenas dominar o trabalho 

combinado na forma da cooperação simples como estratégia para obter mais-valia 

relativa. Com o desenvolvimento do processo de produção em maior escala 

objetiva-se uma forma de cooperação ainda mais complexa do que a “mera união 

de trabalhadores”, o que nega a cooperação como uma forma histórica particular 

do desenvolvimento do modo de produção capitalista, mas, sobretudo como forma 

especialmente adequada ao movimento sempre em expansão do capital, que para 

Alves (idem) expressa o “ser-precisamente-assim do capital”, fundamentando 

ainda mais a nossa tese de estudo de que a cooperação é a forma fundamental 

que articula e organiza as “novas” modalidades de trabalho, particularmente as 

cooperativas de trabalho, na cadeia flexível e fragmentada de produção sob o 

comando do capital. 

Mesmo com a passagem da cooperação simples para a manufatura, a 

cooperação terá um papel fundamental na articulação dos trabalhos a partir da 

divisão técnica e social do trabalho que se funda com o desenvolvimento da 

manufatura. “A cooperação fundada na divisão do trabalho adquire sua forma 

clássica na manufatura” (Marx, idem , p. 386). Mesmo a essência da manufatura 

sendo a divisão do trabalho, ou seja, o parcelamento do ofício do mestre artesão 

em tarefas fixas e determinadas, esta coloca em movimento os liames específicos 
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da valorização do valor através do mecanismo da cooperação, ficando essa 

colocação ainda mais em evidência posto que: “O parcelamento do ofício do 

antigo artesão em diversas operações parcializadas, que são isoladas e 

justapostas no espaço, transforma o trabalhador da manufatura, num trabalhador 

coletivo” (Teixeira, idem , p. 152). 

A manufatura também acrescenta uma particularidade na divisão do 

trabalho posto que a produtividade do trabalho não depende mais da virtuosidade 

e destreza do trabalhador no processo de produção. Uma vez a produção dividida 

em partes isoladas, o trabalhador é limitado a uma determinada ação que é ainda 

mais pontual devido o aperfeiçoamento das ferramentas necessárias àquela parte 

específica da produção. Marx ilustra essa especialização do trabalho e das 

ferramentas apontando que: 

“Logo que as diversas operações de um processo de 

trabalho se dissociam e cada operação parcial assume 

nas mãos do trabalhador parcial a forma mais 

adequada possível e portanto exclusiva, tornam-se 

necessárias modificações nos instrumentos 

anteriormente utilizados para múltiplos fins” (idem, p. 

392). 

Com a limitação do trabalhador a determinadas tarefas, onde o resultado do 

trabalho de um é o ponto de partida para o trabalho  do outro, repõe-se o 

mecanismo da cooperação não mais de trabalhadores reunidos cooperando entre 

si, mas como uma cadeia de produção que origina e dinamiza o trabalhador 
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coletivo constituído de muitos trabalhadores parciais. A cooperação com essas 

características ressalta qualidades agora existentes no trabalho coletivo. Podemos 

destacar que “a estreiteza e as deficiências do trabalhador parcial tornam-se 

perfeições quando êle é parte integrante do trabalhador coletivo. O hábito de 

exercer uma função única limitada transforma-o naturalmente em órgão infalível 

dessa função, compelindo-o à conexão com o mecanismo global a operar com a 

regularidade de uma peça de máquina” (Marx, idem, p. 400). 

Ao contrário da manufatura onde a cooperação se expressa através da 

articulação dos trabalhadores parciais combinados, na grande indústria esta se 

expressa através da organização continuada dos processos parciais mediados 

pela máquina. Assim, se na manufatura “se especializa a força de trabalho que 

emprega instrumentos particulares de trabalho”, na grande indústria “se 

especializam as máquinas que são ajudadas por certos grupos de trabalhadores”. 

Como afirma Teixeira (idem), ocorre, nesse processo, uma dessubjetivação do 

processo de trabalho e a afirmação da objetividade material da valorização do 

capital. 

Esse processo de dessubjetivação transfere para os meios e para a forma 

de realização do trabalho o domínio sobre a produção, visto que o trabalho só 

pode ser realizado agora como apêndice e complementar à máquina. A 

cooperação do trabalho é operada através da articulação das várias máquinas-

ferrmentas que se ligam entre as teias invisíveis da produção. 
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São nessas teias de produção de valor que encontramos largamente 

renovadas modalidades de trabalho (trabalho doméstico, familiar, em tempo 

parcial, terceirizado, cooperado) produzindo e comercializando para o capital. 

Dentre as variadas formas atuais de trabalho destacamos as cooperativas de 

trabalho que vêm sendo organizadas como alternativa ao desemprego e como 

estratégia de criação de uma suposta autonomia do trabalho frente ao capital. 

Assim, buscamos abordar algumas dessas questões no capítulo seguinte. 
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 reestruturação produtiva, decorrida da dinâmica contemporânea do 

capital, é portadora de mudanças na economia cujas conseqüências são 

fundamentais para toda a organização da sociedade. Dessa forma, as 

transformações no mundo do trabalho devem ser submetidas a uma análise 

atenta, muito menos por suas novidades, mas essencialmente por sua 

funcionalidade em relação ao capital. Neste capítulo, realizamos um debate sobre 

as atividades de trabalho que vêm sendo organizadas a partir de cooperativas, e 

que, em franca expansão, relacionam-se intimamente com estratégias atuais de 

desenvolvimento econômico e industrial. Assim, algumas propostas de auto-

organização dos trabalhadores, na busca de satisfazer livremente as suas 

necessidades e combater o desemprego, tornam-se estratégia de auto-

organização do trabalho para satisfazer as necessidades atualizadas do capital. 
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COOPERATIVAS: SUPOSTA ALTERNATIVA À ECONOMIA 

CAPITALISTA 

 O estudo que realizamos sobre as cooperativas de trabalho e sua crescente 

participação enquanto estratégia para o desenvolvimento da economia no Brasil 

nos possibilita interpelar como as cooperativas vêm contribuindo para a 

mobilização econômica, quer seja na abertura de postos de trabalho para absorver 

parte da superpopulação relativa fora do mercado formal de trabalho, quer seja 

como empresas sublocadas no processo de produção fabril de diversos 

complexos centrais de produção, repostas como formas de organização do 

trabalho balizadas pela crise contemporânea de produção e reprodução do capital 

e seus mecanismos de exploração de mais trabalho. 

As cooperativas, de um modo geral, sejam elas de produção, de consumo, 

de crédito ou de trabalho, ressurgem no cenário como algumas das formas de 

organização do trabalho e alternativa ao desemprego sob a marca da “economia 

solidária” em contraposição à “economia capitalista”. Nestes termos, as 

cooperativas começaram a ressurgir no Brasil na década de 1980, mas é 

prioritariamente na segunda metade da década de 1990 que elas tomam impulso 

e se multiplicam. Essa “onda solidária” é resultado do investimento de vários 

movimentos sociais, organizações não governamentais, categorias e entidades 

sindicais que buscam novas formas de superação da crise do capital e do 

trabalho, do desemprego e forjam estratégias de ação política e organização do 

trabalho. 
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É importante assinalar, que também na década de 90 se observa o 

surgimento e desenvolvimento das organizações e instituições que apóiam, 

agregam e articulam todo tipo de empreendimento associativo e cooperativo. Nos 

meados de 1991, são promovidas assessorias sindicais e populares que deram 

suporte aos trabalhadores para que estes assumissem algumas empresas falidas 

ou entrassem em “parceria” no capital de investimentos de outras empresas com 

debilidades de se manterem no mercado. Passados três anos, várias instituições 

autogestionárias criaram a Associação Nacional de Trabalhadores de Empresas 

Autogestionárias e de Participação Acionária, a ANTEAG. 

Outro agente de grande participação no desenvolvimento de cooperativas e 

associações de trabalhadores foi o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), que através da luta dos moradores do campo, ocuparam territórios e 

assentaram diversas famílias. Para desenvolver economicamente a produção 

agrícola familiar e comercial foram organizadas diversas cooperativas e 

capacitados vários técnicos em cooperativismo. 

O meio acadêmico também se mobiliza em torno da discussão da economia 

solidária e cria, em 1990, Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 

(ITCP), que têm como objetivo assessorar camadas pobres da população na 

formação, capacitação e inserção de cooperativas de diversos ramos no mercado 

de trabalho. Estas ITCPs estão articuladas entre si formando uma rede, estando 

integradas à UNITRABALHO – fundação voltada à assessoria e estudos do 

movimento operário no Brasil – hoje, Rede Interuniversitária de Estudos e 

Pesquisas sobre o trabalho. 
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Diversas são hoje as entidades responsáveis pela difusão e ampliação das 

cooperativas sob a retórica da “economia solidária”, em destaque ainda a Cáritas, 

órgão do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Federações das 

Cooperativas de Trabalho (FETRABALHO), diversas prefeituras do Brasil através 

da orientação de seus governos populares, entre elas: Porto Alegre, Blumenau, 

Santo André e São Paulo, além das oficiais já existentes ligadas a esfera 

governamental, como a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e 

Organizações de Cooperativas Estaduais (OCES).  

Os sindicatos, até a década de 1990, adotavam uma postura de resistência 

a este tipo de atividade, por entender que ficariam enfraquecidos, mas esta 

resistência vem sendo gradativamente quebrada e alguns deles já apóiam 

abertamente esses empreendimentos econômicos. Hoje vários sindicatos se 

empenham na formação e articulação de grupos, visando à criação de 

cooperativas habitacionais, de trabalho ou de serviços. Dentre as entidades do 

movimento sindical, destaque para a Unisol do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

e a Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS), da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT).  

Todas essas entidades e movimentos sociais assessoram e mobilizam 

grupos de trabalhadores e desempregados, em apoio à “economia solidária”, 

empenhadas na construção de uma rede nacional de empresas autogestionadas, 

formando cooperativas locais que tentam reinserir trabalhadores expulsos do 

mercado formal de trabalho em atividades viáveis economicamente e que sirvam 

de meio real de sobrevivência de muitos trabalhadores.  
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Desse modo, um grande número de trabalhadores organiza-se e criam 

cooperativas que vão atuar em diversos ramos da economia. Mas é importante 

destacar que o aumento de cooperativas ocorreu principalmente nas cooperativas 

de trabalho que são caracterizadas pela “prestação de serviços”. A OCB define as 

cooperativas de trabalho como sendo aquelas cooperativas de profissionais que 

prestam serviços a terceiros. Ou seja, as cooperativas de trabalho são tanto as 

que produzem determinado produto industrial ou artesanal, como aquelas onde a 

cooperativa desempenha um papel de “administradora” dos serviços fornecidos 

pelos seus cooperados. 

O processo de crescimento das cooperativas de trabalho na década de 90 

pode ser visualizado com os dados da OCB que apresentamos a seguir. 

Tabela 01 
Evolução do Número de Cooperativas – (1990 – 2000) 

            

Ramo/Anos  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Agropecuário  1.400   1.438   1.402   1.393   1.334   1.378   1.403   1.449   1.408   1.437   1.448  

Consumo     344      335      327      311      261      256      241      233      193      191      184  

Infraestrutura      204      202      206      196      191      194      209      206      187      184      188  

Educacional     112      103      112      101      105      106      176      187      193      210      225  

Trabalho     528      566      598      629      825      986      699   1.025   1.334   1.661   1.949  
Habitacional     136      161      177      190      176      174      190      231      202      216      222  

Crédito     716      724      726      788      809      834      859      882      890      920      966  

Saúde                 468      530      585      698      757  
Especial/Mineral/
Produção/Turism                   71      108      110      135      145  

Total  3.440   3.529   3.548   3.608   3.701   3.928   4.316   4.851   5.102   5.652   6.084  
Obs.: de 1990 a 1995 as cooperativas médicas faziam parte do ramo de trabalho. A partir de 1996, elas foram excluídas daquele 
ramo. 
Fonte: OCB/OCES 

Dentre os 12 ramos de cooperativas existentes, conforme tabela 01, a partir 

de 1999 as cooperativas de trabalho superam numericamente todos os ramos, 

deixando em segundo, terceiro e quarto lugar, respectivamente, as cooperativas 
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agropecuárias, de créditos e de saúde. De todos os ramos, apenas três 

apresentaram crescimento durante a década. As cooperativas de trabalho foram 

as que mais cresceram, seguidas pelas de saúde e de crédito, apresentando uma 

taxa de crescimento de 1990 a 2000 de 269%, 61,7% e 35% respectivamente. 

Mesmo considerando apenas a partir de 1996, quando se separou as cooperativas 

de saúde das de trabalho, mantém-se a tendência, com uma taxa de crescimento 

no período de quatro anos de 178,8%. Em síntese, observamos que as 

cooperativas de trabalho estão crescendo e ganhando espaço e importância na 

economia atual. 

Com todo esse “dinamismo”, as cooperativas e a economia solidária têm 

sido tema de interesse para diversos estudiosos, que analisam e discutem a 

problemática tendo como referência posições e entendimentos diferentes e 

contrários. Dessa forma, apresentamos algumas posições em destaque, para, a 

partir daí, construir uma análise da participação das cooperativas na economia, 

particularmente no setor produtivo como formas atualizadas de modalidades de 

trabalho empregadas pelo grande capital. 

De acordo com Singer (2000), as cooperativas de trabalhos são parte de 

um projeto de organização sócio-econômica orientada por princípios opostos ao 

do laissez-faire7, visto que propõe em lugar da livre concorrência, a associação; 

em lugar da auto-regulação dos mercados, a limitação destes mecanismos com a 

estruturação de relações econômicas solidárias entre produtores e consumidores. 

                                                 
7 O laissez faire, componente central da formulação teórica do liberalismo clássico de Adam Smith 
e David Ricardo, fundamenta a posição econômica do livre mercado.  
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As cooperativas, de um modo em geral, estão alicerçadas em três 

pressupostos – fundamentos – para se operar nos marcos de uma organização 

solidária: a regulação econômica, a participação nos lucros e a gestão do trabalho. 

Tomando por base o processo econômico capitalista nos termos liberais, a 

regulação da economia é regida pela livre concorrência no mercado mediado pelo 

movimento da competitividade8, gerando por sua vez ganhadores que acumulam 

mais vantagens e perdedores que acumulam mais desvantagens para as 

competições futuras, produzindo um montante de desigualdade crescente. Em 

contraposição a essa forma de organização econômica, Singer propõe: 

“Para que tivéssemos uma sociedade em que 

predominasse a igualdade entre todos os seus 

membros, seria preciso que a economia fosse solidária 

em vez de competitiva. Isso significa que os 

participantes na atividade econômica deveriam 

cooperar entre si em vez de competir” (2002, p. 09). 

Nestes termos, a solidariedade na economia só pode ser realizada 

mediante organização de supostos iguais, que se vinculam entre si através de 

associação, em contraposição ao contrato entre desiguais, sejam eles: patrões e 

trabalhadores. Segundo o autor, é dessa maneira que a igualdade se manifesta 

como pressuposto da solidariedade, pois o capitalismo, como modo de produção 

desigual, funda-se no direito à propriedade privada aplicada ao capital e à 

                                                 
8 Cabe ressaltar que a economia capitalista atual não é competitiva na maior parte dos seus 
mercados, sendo dominada por oligopólios. A livre concorrência, segundo o autor, expressa-se de 
modo efetivo no comércio e no setor de serviços (cf. Singer, idem ). 
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liberdade individual, enquanto que nas cooperativas os trabalhadores proprietários 

organizam-se como “outro modo de produção”9, tendo seus princípios baseados 

na propriedade coletiva ou associada do capital e também na liberdade individual. 

Dessa forma, é produzida uma classe de trabalhadores que são possuidores de 

capital, tendo como resultado “natural” a solidariedade e a igualdade na economia. 

O segundo fundamento da economia solidária seria a igual repartição dos 

ganhos do lucro da produção. Em uma empresa capitalista, os trabalhadores 

recebem salários referentes ao pagamento da venda da sua força de trabalho, 

sendo estes salários desiguais e sujeitos a uma variação determinada pela oferta 

e demanda de força de trabalho e pelo tipo de trabalho, de acordo com o  mercado. 

Na empresa solidária, segundo Singer, os sócios não recebem salários, mas 

retiradas, que variam conforme a receita obtida. Estes decidem coletivamente, em 

assembléia, se as retiradas devem ser iguais ou diferenciadas para cada sócio. Há 

também a repartição do excedente anual que é referente às sobras de ganhos, 

que na sua maior parte é posta em fundos de investimentos da empresa solidária 

e o resto é distribuído aos associados por algum critério decidido pela maioria, 

podendo ser por igual, pelo tamanho da retirada ou outros. 

O terceiro fundamento refere -se à gestão e organização do trabalho, que 

para o autor, seria talvez a principal diferença entre a economia capitalista e a 

“economia solidária”. Nas empresas capitalistas o modelo utilizado de 

administração é o da heterogestão, operado mediante uma distribuição funcional e 

                                                 
9  Termo utilizado por Singer (idem) na argumentação de que a economia solidária e as 
cooperativas de trabalho formariam conjuntamente um outro modo de produção diferenciado do 
modo de produção capitalista. 
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hierárquica na empresa, aonde as informações sobre o processo de trabalho são 

provenientes dos trabalhadores na base da produção que segue para os 

supervisores e chefes, enquanto que as decisões e ordens são geradas nos 

cargos superiores e se aplicam na base. 

Entende o autor que nas cooperativas se pratica a “gestão democrática” do 

trabalho, a partir da autogestão dos trabalhadores, que por sua vez decidem o 

funcionamento da empresa em assembléias de associados. Entretanto, isso só 

ocorre em empresas pequenas, pois tudo pode ser discutido na assembléia, mas 

em associações grandes, são escolhidos delegados representantes de setores ou 

departamentos da empresa, que se reúnem para deliberar em nome de todos. Nas 

palavras do autor: 

“Em empresas solidárias de grandes dimensões, 

estabelecem hierarquias de coordenadores, 

encarregados ou gestores, cujo funcionamento é o 

oposto do de suas congêneres capitalistas. As ordens 

e instruções devem fluir de baixo para cima e as 

demandas e informações de cima para baixo. (...) A 

autoridade maior é a assembléia de todos os sócios, 

que deve adotar as diretrizes a serem cumpridas pelos 

níveis intermediários e altos da administração” (Singer, 

idem, p. 18). 
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Partindo dessa compreensão, a autogestão se apresentaria como um 

grande diferencial democrático e participativo no processo de gerência e gestão 

da empresa solidária, que demarca uma das posições do debate. 

Em contraposição ao entendimento de Singer sobre as organizações 

cooperativistas, Vainer (2000) entende as cooperativas e a “economia solidária” 

em seu caráter paradoxal e contraditório, visto que para ele a economia seria o 

espaço das disputas que a classe trabalhadora trava contra os capitalistas, e 

contra suas leis e regras inexoráveis do mundo, não existindo a possibilidade de 

se desenvolver a solidariedade como pressuposto à organização da economia. 

Dessa forma o autor argumenta: 

“(...) eu diria que ”economia solidária” é um oxímoro, é 

um paradoxo em si. (...) O mundo da economia, tal 

como ele existe é, sobretudo, o mundo natural da 

guerra de todos contra todos. (...) Se fosse possível 

sintetizar a luta dos trabalhadores nos últimos dois 

séculos, seria possível experimentar a seguinte frase: 

“A luta dos trabalhadores é a luta contra a economia, é 

a luta contra o imperativo da economia.” (...) A 

economia é o lugar da competição e da guerra. Os 

espaços de solidariedade são aqueles dominados por 

outros fins, por outros valores e por outras práticas” 

(Vainer, idem, p. 45-47). 
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 Entretanto, o autor acredita que as cooperativas de trabalho e suas formas 

atuais de organização seriam o que ele chama – usando uma expressão de Henri 

Léfèbvre – de uma “utopia experimental”, ou seja, as formas alternativas que vêm 

sendo desenvolvidas paralelas ao sistema capitalista de produção são 

experiências que apontam para a possibilidade de se organizar de modo diferente 

o trabalho e as relações sociais de produção, mas que esbarram na limitação 

estrutural do capitalismo. E de modo conciliatório Vainer aponta que: 

“A utopia experimental é a vivência, mesmo que 

limitada no tempo, mesmo que limitada na qualidade, 

daquilo que poderia ser o outro mundo. (...) E esta 

coisa de ter o gostinho de como o mundo poderia ser 

diferente é muito importante, porque é um elemento 

fundamental de combate à desesperança. A sensação 

de que os trabalhadores podem ser dignos, se 

encontrar coletivamente, gerir e autogerir o seu próprio 

trabalho, sentir que o trabalho pode não ser apenas 

um momento de subordinação e de entrega, mas pode 

ser um momento de encontro e de construção 

individual, esses são momentos de utopia 

experimental” (idem, p. 60).    

No entanto, no nosso entendimento, essas ações espontâneas da 

sociedade, são impotentes sequer para minimizar a brutalidade da supressão de 

milhões de postos de trabalho, decorrente da ação institucionalizada e predatória 

do capital, com o respaldo e o apoio governamental dos Estados neoliberalizantes 



 89 

como o Brasil. Esta perspectiva é facilmente observada, haja vista o índice sempre 

crescente da taxa de desemprego, que ultrapassou a faixa dos 15% da População 

Economicamente Ativa (PEA). 

Os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) para a região 

metropolitana de São Paulo, realizada pelo Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE), mostram que o desemprego 

cresceu até 1992, retrocedeu ligeiramente entre 1993 e 1995, para voltar a crescer 

a partir de então. O mesmo comportamento foi observado quando o levantamento 

foi realizado em outras regiões. O pior período ocorreu entre 1989 e 1999. O 

número de desempregados da região metropolitana de São Paulo passou de 

614.000 trabalhadores em 1989, para 1.715.000 desempregados em 1999. 

Tabela 02 
Taxas de Desemprego Total (em %) 

Regiões Metropolitanas – 1989 - 1999 
Regiões 

Metropolitanas 
1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Belo Horizonte        12,7 13,4 15,9 17,9 

Porto Alegre    12,2 11,3 10,7 13,1 13,4 15,9 19,0 

Recife         21,6 22,1 

Salvador        21,6 24,9 27,7 

São Paulo  8,7 11,7 15,2 14,6 14,2 13,2 15,1 16,0 18,2 19,3 

Fonte: DIEESE/SEADE. PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego.  

Podemos verificar que, enquanto medida de combate ao desemprego, a 

criação de cooperativas não trouxe grandes resultados para a enorme maioria dos 

trabalhadores, espraiando a justificativa de que com as cooperativas teriam sido 

criados novos postos de trabalho. Ao contrário disso, observamos, na verdade, a 
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transferência de postos de trabalho de setores de atividades para outros – no 

período de 1989 a 1999, o número de trabalhadores ocupados na indústria, na 

região metropolitana de São Paulo, passou de 33,0% em 1989, para 19,6% em 

1999, enquanto o setor de serviços teve aumento de 39,7% para 49,6% no mesmo 

período, registrando também aumentos nos setores do comércio e serviços 

domésticos. Destacamos que estas mudanças ocorreram sem, contudo, 

aumentar, ao contrário diminuir, o número de trabalhadores empregados e a 

população economicamente ativa (PEA), como expresso na tabela anterior. O que 

reforça mais ainda a nossa tese de que a reestruturação produtiva, baseada na 

desconcentração da produção, transferiu, das empresas centrais, grande parte da 

produção para pequenos e médios produtores, incorporando-os aos ditames do 

mercado capitalista. 

 Não obstante, o reconhecimento por parte dos autores debatidos, das 

“transformações no mundo do trabalho”, entendemos que se faz necessário situar 

o debate sobre a crise contemporânea do capital, suas refrações no trabalho e 

principalmente suas estratégias atuais de exploração de mais trabalho e a busca 

sempre em expansão por mais-valia. Como suporte e contraponto às análises 

acima referenciadas pelos autores Singer (idem) e Vainer (idem), ratificamos que 

a crítica ao processo de organização de cooperativas e empreendimentos 

solidários, que tem como suposto a solução para desemprego e construção de 

uma economia alternativa, deve partir da análise do processo de reestruturação 

capitalista, suas formas atuais de organização e exploração do trabalho. 
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Assim, entendemos que a criação de cooperativas de trabalho na 

atualidade opera uma questão paradoxal. Na medida em que busca atender às 

necessidades de sobrevivência direta de muitos trabalhadores – que por conta do 

desemprego e das desigualdades sociais não têm como sequer alimentar-se e 

reproduzir sua força de trabalho – também atende aos ditames da economia 

capitalista quando se inserem no mercado para vender e comprar produtos e força 

de trabalho. Nestes termos, as cooperativas não poderiam operar como modo de 

produção diferente e coexistente ao sistema capitalista. Na tentativa de romper 

com o sistema produtivo e comercial do capital, orientando-se por princípios 

diversos ao da economia capitalista, organiza formas de auto-exploração da força 

de trabalho que são postas a serviço do capital, e ratifica elementos centrais de 

continuidade do modo de produção capitalista.  

Portanto, boa parte das cooperativas existente na atualidade deve ser 

analisada enquanto modalidades de trabalho que se articulam aos diversos 

setores de produção e de mercado, para existirem e se manterem 

“economicamente viáveis”. E como conseqüência dessa relação devemos 

entendê-las mediante o processo de reestruturação capitalista e de produção de 

valor. 
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AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHADORES: UM 

LEGADO SOCIALISTA 

Para a análise que se pretende realizar, dar-se-á destaque a discussão 

empreendida por Singer (2000, 2001 e 2002) sobre as cooperativas e a alternativa 

não capitalista, posto que para o autor, as cooperativas contemporâneas têm 

berço na doutrina socialista do século XIX, e continuam alimentando o germe da 

alternativa socialista nos tempos atuais. Portanto, o autor entende as cooperativas 

como um modo de produção e distribuição que é reatualizado temporalmente a 

partir da necessidade de inserção dos trabalhadores na economia e na busca de 

postos de trabalho, em contraposição ao modo de produção capitalista. 

A economia solidária, de acordo com o autor, resgata a unidade do 

processo de produção, onde os trabalhadores seriam eles proprietários dos meios 

de produção dos quais se utilizam para a realização do trabalho, e desenvolveriam 

a socialização destes meios a partir do “trabalho em associação”. O que resultaria 

de uma síntese entre o modo de produção simples de mercadoria e o capitalismo 

em seu estágio atual. Nestes termos, para iluminar a compreensão que está posta 

na atualidade sobre as cooperativas, o autor argumenta a importância da auto-

organização do trabalho como alternativa de superação do capitalismo e como 

uma marca predominantemente socialista. 

“A economia solidária e as cooperativas surgem como 

modo de produção e distribuição alternativo ao 

capitalismo, (...) A economia solidária casa o princípio 
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da unidade entre posse e uso dos meios de produção 

e distribuição (da produção simples de mercadorias) 

com o princípio da socialização destes meios (do 

capitalismo). (...) O modo solidário de produção e 

distribuição parece à primeira vista um híbrido entre o 

capitalismo e a pequena produção de mercadorias. 

Mas, na realidade, ele constitui uma síntese que 

supera ambos” (Singer, 2000. p. 13). (destaque do 

autor). 

Para o autor, essa possibilidade de superação expressa-se na 

materialização de princípios distintos e opostos aos da economia capitalista, 

sendo estes praticados, por exemplo, em uma cooperativa de produção, tais 

como: “posse coletiva dos meios de produção pelas pessoas que as utilizam para 

produzir; gestão democrática da empresa; repartição da receita líquida entre os 

cooperadores” (Singer, ibidem). Com essa lógica organizacional e de 

funcionamento, as experiências autogestionadas concretizariam formas reais de 

organização do trabalho não capitalista, orientado por princípios do legado 

socialista de luta e de auto-organização dos trabalhadores. 

Essa perspectiva alimenta-se da afirmação de que “para compreender a 

lógica da economia solidária é fundamental considerar a crítica operária e 

socialista ao capitalismo” (Singer, idem, p. 14), pois são nestas bases que se 

assenta o estímulo ao desenvolvimento das cooperativas e da associação do 

trabalho. 
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Segundo Singer (idem), as experiências de organização das cooperativas e 

empresas autogestionárias não são uma criação ideal de alguns intelectuais que 

pensam modelos de organização da economia e da sociedade, mas formas 

materializadas de luta da classe operária desde o primado do advento das 

contradições capitalistas, como substrato para a luta de classes.  

Os primeiros teóricos e as experiências iniciais da economia social 

aparecem no início do século XIX, em reação à brutalidade da revolução industrial. 

Diante do pensamento liberal, o socialismo utópico de Saint-Simon (1760-1825) 

esboça a visão de um sistema industrial cujo objetivo seria buscar o melhor bem-

estar possível às classes trabalhadoras unidas em associações de cidadãos, e a 

redistribuição eqüitativa das riquezas seria competência do Estado. À mesma 

época, Charles Fourier (1772-1837) inventaria o falanstério, onde a repartição dos 

bens se dá segundo o trabalho entregue, o capital empregado e o talento. Pierre 

Proudhon (1809-1865), crítico radical da propriedade privada, será o precursor de 

um sistema de círculos de ajuda mútua no qual o dinheiro é substituído por 

"certificados de circulação", e no qual as sociedades trocam serviços. No entanto, 

recusa qualquer intervenção do Estado. Inversamente, Louis Blanc, em sua obra 

“A Organização do Trabalho”, publicada em 1839, descreve uma sociedade 

renovada, fundada na criação de cooperativas, o Estado responsável em 

generalizar esse sistema para o conjunto da produção. 

Mesmo com o desenvolvimento das idéias e perspectivas políticas de vários 

autores socialistas do século XIX, como Owen, Fourier, Proudhon, entre outros, 

denominados de utópicos, o diferencial, ainda segundo Singer, expressa-se com a 
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luta organizada dos trabalhadores e o desenvolvimento de experiências ao longo 

da história do movimento operário, buscando reatulizar sempre as possibilidades 

ao capitalismo. Nestes termos, destacamos a primeira cooperativa moderna 

formada na Inglaterra em 1844 pelos 28 tecelões de Rochdale, em Manchester. A 

organização criada estabeleceu uma carta de princípios que até hoje inspira o 

cooperativismo e sua legislação em nível mundial. Assim, o autor afirma a 

importância de experiências que apontaram, já naquele momento histórico, uma 

alternativa de organização ao sistema capitalista. Portanto, para Singer (idem), o 

que fortalece a organização das cooperativas seria o seu processo contínuo de 

movimento articulada às lutas dos trabalhadores contra o capitalismo. Segundo 

ele, a economia solidária não poderia preceder o capitalismo industrial, “mas o 

acompanha como uma sombra, em toda sua evolução” (ibidem). 

Para nós, a compreensão expressa pelo autor, na qual a economia solidária 

e as cooperativas nascem das teorias socialistas e operárias do século XIX, 

confere importância à construção de experiências alternativas ao capitalismo na 

luta de classes do tempo presente. Entretanto, penso ser fundamental resgatar o 

papel dos partidos de massa na vanguarda da luta capital e trabalho, e na luta por 

trabalho, ao invés de estimular a criação de cooperativas que, na grande maioria, 

não conseguem sobreviver sem transitar pelos mecanismos de mercado e, muitas 

vezes, são elas unidades de produção contratados diretos pelo grande capital. 

Desse modo, o nosso entendimento se contrapõe ao do autor, visto que, para nós, 

o que vem desenvolvendo a organização de cooperativas e empreendimentos 

autogestionados são as funções que estes estão exercendo no processo de 
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produção capitalista. Tais funções adquirem novas roupagens aliadas ainda a um 

forte apelo ideológico supostamente socialista, que por sua vez expressa a 

construção mistificada de estratégias de acumulação capitalista. 

Retomando a perspectiva de Singer (idem), este afirma que na luta travada 

entre capital e trabalho, a principal crítica do movimento operário e socialista ao 

capitalismo é a ditadura do capital na empresa, o poder ilimitado que o direito de 

propriedade proporciona ao dono dos meios de produção e, por conseguinte, seus 

efeitos fora da empresa – a crescente desigualdade entre a classe capitalista e a 

classe trabalhadora. Uma classe aumenta sua riqueza através da acumulação de 

capital e a outra, por sua vez, ganha apenas o necessário para a reprodução de 

sua força de trabalho enquanto tal. Esta relação ainda resulta na produção, em 

larga escala, de uma gama de trabalhadores excedentes – desempregados. 

“A ditadura do capital na empresa faz com que : a) 

qualquer trabalhador deve obediência irrestrita às 

ordens emanadas do dono ou de quem age em seu 

nome; b) todo fruto do trabalho coletivo seja propriedade 

do capitalista, em cujo benefício todos os esforços 

devem ser envidados; c) o trabalhador só faça jus ao 

salário previsto contratualmente e seus direitos legais. 

(...) Dada a tendência estrutural do capitalismo de 

desempregar, excluir e empobrecer parte da classe 

trabalhadora, a sociedade tende a se polarizar entre 

uma elite endinheirada e uma massa de pobres que 

dependem da venda de sua força de trabalho para 
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ganhar a vida mas não encontram quem a compre, ao 

salário modal vigente” (Singer, ibidem). 

Esta citação do autor evidencia aspectos centrais do sistema capitalista, 

que, entretanto, não devem ser tomados na sua generalidade ou enquanto 

categorias estáticas. Para melhor compreensão do modo de produção e 

reprodução do capital, é fundamental, não só a contextualização histórica, mas, 

sobretudo a particularização do momento predominante do desenvolvimento 

capitalista. Assim, entendemos que as cooperativas, mesmo orientadas por 

princípios e por pressupostos diferentes aos das empresas geralmente criadas na 

sociedade, devem ser analisadas no contexto atual de reestruturação do capital. 

As mudanças decorridas desse processo redefinem papeis e funções do trabalho 

e do capital, e colocam grande parte das organizações autogestinárias em 

contado direto com os ciclos de valorização do capital. 

Em verdade, os defensores de projetos da “economia solidária” postos em 

prática na atualidade – como, por exemplo, diversas cooperativas de 

trabalhadores contratadas direta e indire tamente de modo parcial ou integral pelas 

grandes empresas e indústrias do complexo de reestruturação produtiva – 

argumentam sua existência como alternativas às mazelas resultantes do sistema 

dominante de organização do trabalho, e põe-se vinculados a um projeto 

societário de superação capitalista.  

Partindo dessa elaboração conceitual e teórica (a auto-organização dos 

trabalhadores, que se materializa nas cooperativas, é um legado socialista de luta 
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operária contra o modo de produção capitalista) acreditamos ser este debate 

extremamente funcional ao atual desenvolvimento capitalista, posto que, na 

medida em que o trabalhador acredita que exerce uma atividade sem comando 

externo, exclusivamente para atender às suas necessidades, é construída uma 

nova mistificação que obscurece a relação entre os contrários capital e trabalho. 

Assim, pulverizam-se os sujeitos e estes não reconhecem mais as características 

que os identifica como trabalhadores, ou ainda, identificam-se com o capital, pois 

eles seriam supostamente seus próprios patrões. Alteram-se relações centrais 

para construir e consolidar a solidariedade de classe. Entender a economia 

solidária e as diversas cooperativas como forma de luta anticapitalista é subjugar a 

dinâmica própria do capitalismo, e anular a tendência imanente em revolucionar 

constantemente o trabalho e o modo de produção. A luta de classes assume 

novas formas, posto que, as forças sociais em disputa recompõem-se em bases 

renovadas. O momento atual do sistema capitalista, em particular a reestruturação 

produtiva e as modalidades de trabalho dela resultantes, demanda uma leitura 

precisa das formas de organização da sociedade burguesa desenvolvida e 

madura, que proporcionem perceber o real movimento da luta de classes, as 

saídas encontradas pelo capital para superar suas crises orgânicas e as 

estratégias utilizadas para instrumentalizar, subsumir e mercantilizar quaisquer 

formas e possibilidades alternativas de realização do trabalho dentro do sistema 

capitalista contemporâneo. 

O momento atual de desenvolvimento do capital implica determinações 

sociais, históricas e econômicas que alteram as formas de produção 
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desenvolvidas nas últimas décadas. A crise pela qual vem passando o modo de 

produção capitalista desencadeia estratégias de superação que norteiam o 

complexo de reestruturação capitalista, particularmente na sua base produtiva. A 

dinâmica social do capital busca sempre, e muito mais nos momentos de crise, 

formas de intensificação do trabalho, aumento de produtividade otimizando mais e 

mais a extração de mais-valia. Assim, as cooperativas de trabalhadores que são 

criadas para abrigar novos postos de trabalho como alternativa ao desemprego 

podem, em geral, trazer em si o princípio ideológico da democracia interna e a 

bruma ilusória de que não são trabalhadores assalariados, sem patrão, fato que os 

mobiliza para se auto-organizarem frente ao mercado como forma encontrada de 

sobrevivência objetiva. Mas essas questões, que estão postas exclusivamente na 

subjetividade dos sujeitos, não são em si suficientes para cancelar o mecanismo 

imanente do capital de incorporar e apropriar-se das características de realização 

do trabalho para o seu fim primeiro, o processo de valorização e acumulação do 

valor. 
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NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA: A 

FUNCIONALIDADE DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO 

NO PROCESSO DE PRODUÇÃO 

 

Desde os anos de 1990 até a atualidade foram implantadas diversas 

cooperativas de trabalho no Brasil, estruturadas e desenvolvidas por grandes 

empresas nacionais e internacionais, para subsidiar a produção de parte das 

mercadorias por estas comercializadas. Estas empresas, através de diversos 

incentivos por parte do Estado, subsidiam a criação de cooperativas que vão 

participar diretamente da organização do processo produtivo, seja este na 

produção direta de mercadorias ou na montagem final dos produtos. 

A maioria dessas cooperativas realiza suas atividades em setores de 

tecnologia mediana como, por exemplo, produtos têxteis, eletrônicos, confecções, 

calçados, vestuário e acessórios, sendo contratadas por uma única empresa como 

compradora exclusiva da produção por estas realizadas (cf. OCB, 2000). 

O aumento expressivo de cooperativas terceirizadas, para alimentar 

grandes complexos produtivos, deve-se sobremaneira às estratégias atuais da 

reestruturação produtiva do capital que põem em curso novos modelos de 

industrialização, incorporando mudanças internas e externas ao processo de 

organização do trabalho. Assim, o capital desenvolve modalidades renovadas de 
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desconcentração do processo de produção na busca de alimentar cada vez mais 

os altos lucros, extraídos da intensificação do trabalho. 

Este fato é evidenciado quando observamos os dados da OCB (idem) que 

registram um aumento em 178% do número de cooperativas de trabalho no 

período de quatro anos, 1997 a 2000. Outros dados podem destacar melhor a 

relação entre o aumento de cooperativas de trabalho e o processo de ampliação 

de pequenas e médias cooperativas vinculadas ao processo de produção 

descentralizado das fábricas. Os estudos realizados por Moreira (1999) e Frota 

(2001), analisaram experiências de cooperativas de trabalho criadas no interior do 

estado do Ceará, como parte do programa realizado pelo governo do estado, de 

industrialização e atração de investimentos. Utilizaremos os dados e informações 

analisadas por estes trabalhos como substrato empírico, de modo a evidenciarmos 

que a flexibilização produtiva incorporou ainda mais, aos fios invisíveis da 

produção do valor, modalidades renovadas de trabalho, particularmente as 

cooperativas de trabalho.  

Essas pesquisas mostram que foram muitas as empresas que se 

deslocaram para regiões sem grande tradição na produção de produtos 

industrializados. As empresas recém instaladas estimularam e auxiliaram a 

criação de cooperativas de trabalho que passaram a “prestar serviços” na 

confecção de produtos elaborados e semi-elaborados industrialmente. Entre 1990 

e 1996 o número de novas empresas instaladas no Ceará ultrapassou 300, 

gerando mais de 90.000 empregos diretos e indiretos para a população, e o PIB 

do estado cresceu 32,6% entre 1989 e 1995. (CEARÁ – SEPLAN, 2000). 



 102 

Como foco principal, a descentralização da produção direcionou a 

industrialização brasileira a criar unidades produtivas, através das cooperativas, 

em regiões pouco desenvolvidas industrialmente, ocasionando um movimento de 

interiorização do desenvolvimento industrial na busca de mais força de trabalho 

em melhores condições para a exploração direta de trabalho. Essa tendência 

acompanha diretamente as diretrizes mundiais da “nova divisão internacional do 

trabalho”, que também apontam para a exploração industrial de países de 

capitalismo periférico e de pouca tradição em atividades industriais. 

Com esse propósito, os governos federal, estaduais e municipais vêm 

criando uma base legal e estrutural que disponibiliza diversos benefícios às 

empresas nacionais e internacionais que se interessam em realizar suas 

atividades nessas regiões. De um modo geral, o pacote de benefícios para as 

empresas dispõe de incentivos fiscais, particularmente diminuição do Imposto sob 

Circulação de Mercadorias, Bens e Serviços (ICMS), isenção total de diversas 

tarifas de produtos industriais, e também uma contrapartida governamental de 

instrumentos de infra-estrutura como: espaços físicos, terrenos, galpões, água, 

energia e saneamento. Para ilustrar essa afirmação, podemos conferir alguns 

dados e informações sobre a questão: 

“De um modo geral, as vantagens de ordem financeira e 

fiscal dão um grande suporte econômico e promovem a 

acumulação do capital, onde são fornecidas à esfera 

privada, através do Fundo de Desenvolvimento 

Industrial (FDI), as possibilidades de financiamento 
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parcial do Imposto de Circulação de Mercadorias, Bens 

e Serviços (ICMS), como ainda empréstimos do ICMS 

recolhido mensalmente pela empresa. Para empresas 

da região metropolitana, empréstimo de 45% do ICMS, 

com carência de 36 meses, por um prazo de 06 anos ou 

72 parcelas que podem ser prorrogadas no caso da 

empresa expandir suas atividades no Estado. Caso a 

indústria estabeleça-se fora da região metropolitana, o 

FID concede empréstimos de 75% do ICMS recolhido, 

com carência de 36 meses e um prazo de 10 anos para 

as que se estalarem em municípios distantes até 300 

km da capital aumentando para até 13 e 15 anos se a 

distância alcançar os 500 km e acima de 500 km, 

respectivamente” (Meneleu, 2000, p. 54). 

 Ou ainda dados fornecidos pela SEPLAN – Secretaria de Planejamento do 

Estado do Ceará: 

“A política de incentivos foi uma das estratégias e 

diretrizes do projeto de industrialização, pois objetivava 

conseguir a instalação de um maior número de 

indústrias para o Estado, e gerar uma elevação do 

Produto Interno Bruto (PIB) e nos índices de emprego. 

Entre 1990 e 1996 o número de novas empresas 

instaladas no Ceará ultrapassou 300, gerando mais de 

90.000 empregos diretos e indiretos para a população, e 
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o PIB do estado cresceu 32,6% entre 1989 e 1995” 

(CEARÁ – SEPLAN, 2000). 

Todo esse quadro demarcado é importante porque reafirma a tendência na 

sociedade capitalista de ser o Estado financiador da acumulação privada, 

sobretudo porque os investimentos na produção implicam diretamente na 

expansão do capital e dos interesses privados dos capitalistas. 

Nestes termos, as empresas no momento de sua instalação subsidiam a 

criação das cooperativas que irão fazer parte do modo fragmentado e flexível de 

organização do processo de produção como subcontratada ou terceirizada. A 

cooperativa, por sua vez, é a forma na qual se organizam os trabalhadores, sendo 

que estes são regidos por uma legislação específica (Lei 5.764/71) de 

cooperativas e empresas autogestionárias, que os caracteriza como cooperados. 

Isto implica, do ponto de vista legal, que estes não são assalariados e não 

mantêm vínculo empregatício com a cooperativa – pois eles são proprietários e 

gestores – e muito menos com a empresa contratante de seus “serviços”. 

Essas modalidades de alocação espacial em regiões diversificadas, de 

empresas de toda natureza e setor, colocam em movimento uma tendência já aqui 

apontada: a da internacionalização dos investimentos capitalistas, ou ainda, da 

“mundialização do capital”, que se balizam na liberação das economias nacionais 

para receber investimentos diretos de capital estrangeiro. Podemos identificar que 

o capital, buscando zonas que melhor contribuam aos propósitos da acumulação, 

se expande para outras regiões com base em três condições, em primeiro, a 
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existência de uma força de trabalho extremamente barata e abundante, como nos 

países em desenvolvimento, às vezes com os salários abaixo do seu valor, que 

pode ser submetida à intensificação crescente do trabalho com jornadas cada vez 

maiores de trabalho. 

A segunda condição refere-se à divisão do processo de produção, na qual 

as etapas podem ser fragmentadas, parcializadas, possibilitando que estas sejam 

realizadas num período ainda mais reduzido de tempo, criando melhores 

condições para que a mais-valia realizada retorne cada vez mais rapidamente ao 

processo produtivo, e ainda, sendo o trabalho realizado por trabalhadores com o 

mínimo de qualificação possível. Por último, uma grande condição que redefine a 

divisão internacional do trabalho está ligada ao desenvolvimento tecnológico que 

dinamiza técnicas de transporte e comunicação, criando uma rede que possibilita 

a produção de quaisquer mercadorias em todo o lugar do mundo. 

Com base nessas condições fundamentais para o deslocamento de 

volumes de capital para os países periféricos, ressalta-se uma tendência 

predominante no modo de organização da produção gestado no seio do complexo 

de reestruturação produtiva, uma forma extremamente flexível de organizar o 

trabalho, o processo de produção e as cadeias de cooperação que contribuem na 

valorização do valor.  

A fragmentação dos processos de trabalho está centrada na 

desconcentração produtiva, de modo que empresas contratam temporariamente 

modalidades de trabalho para realizarem diversas atividades externas à fábrica, 



 106 

na produção de mercadorias, e alimentar as empresas centrais com esses 

produtos. Nestas modalidades podemos destacar as cooperativas de trabalho que 

são subcontratadas por grandes fábricas para adensar o modo fragmentado do 

processo produtivo. Essa compreensão encontra-se destacada também nos 

estudos de Moreira, a saber: 

“As transformações no mundo do trabalho ocasionadas 

pelo processo de reestruturação produtiva, além de se 

caracterizarem por uma crescente taxa de 

desemprego,  de desregulação do mercado de 

trabalho, do aumento do número de trabalhadores em 

tempo parcial e da queda da taxa de sindicalização, 

também se distinguem por uma nova forma de divisão 

do trabalho na produção” (1999, p. 127). 

As cooperativas têm sido um instrumento importante através do qual o 

capital vem submetendo a força de trabalho a renovadas estratégias de obtenção 

de mais trabalho, posto que estas estabelecem relações orgânicas com as 

empresas que as contratam e exploram seu trabalho. Essas cooperativas, 

organizadas pelo próprio capital, na medida em que participam diretamente da 

produção capitalista assumem uma função cada vez mais produtiva para o capital, 

uma vez que agregam mais valor ao processo de valorização, reproduzindo de 

modo intensamente mistificado e reificado relações sociais de produção 

apropriadas medularmente à acumulação capitalista.  
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Assim, o nosso estudo buscou analisar as cooperativas de trabalho, e em 

particular uma experiência desenvolvida no município de Canindé, localizado a 

113 km de Fortaleza, situado na área de desenvolvimento regional do Sertão 

Central do estado Ceará. A reflexão sobre esta experiência revela-nos as renovas 

formas de organização do trabalho. Estes fatos nos possibilitam demarcar as 

modalidades de exploração de mais trabalho extremamente funcionais ao 

processo de acumulação capitalista. Apontando como as cooperativas se 

relacionam nas teias invisíveis do mecanismo de produção do valor, e como elas 

se articulam no processo de produção fragmentado e desconcentrado, recriando 

um “novo trabalhador coletivo”. Desse modo, entendemos que, a flexibilização 

criou possibilidades para o capital otimizar e intensificar o trabalho, e aumentar 

com isso a extração de mais valor a partir da utilização dessas modalidades, como 

as cooperativas de trabalho. 

O número de cooperativas no estado do Ceará aumentou rapidamente, e 

hoje são existentes 202 cooperativas de diversos ramos. Mas dentre elas, as que 

mais cresceram foram as cooperativas de trabalho, com 50 cooperativas em 2004, 

representando 25% do total existente. Esses dados podem ser observados 

segundo informações da Organização das Cooperativas do Estado Ceará (OCEC, 

2004). 
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Decidimos, então, por estudar uma dessas experiências de cooperativas de 

trabalho contratadas por empresas para produzir mercadorias para estas. Nestes 

termos, ao examinarmos essa forma de trabalho realizado nas cooperativas, 

partimos de um estudo que foi realizado pelo Núcleo de Pesquisas e Estudos 

Sociais – NUPES da Universidade Estadual do Ceará – UECE, sob coordenação 

de Frota (idem )10. Os dados mapeiam que as cooperativas pesquisadas fazem 

parte de um complexo industrial de produção de calçados e acessórios, localizada 

no Município de Canindé, criadas a partir do programa de industrialização do 

estado do Ceará, que articula parceria entre estado, municípios e grandes 

empresas, que têm interesse em desenvolver suas atividades no estado e 

contratar trabalhadores a partir de cooperativas. 

                                                 
10 Esse estudo desenvolveu-se a partir de um projeto de pesquisa que analisou a política de 
industrialização do estado do Ceará e seu modelo de incentivo à criação de cooperativas de 
trabalho em parceria com as empresas. A pesquisa foi realizada no período de 1999 a 2001, como 
uma das linhas de pesquisa do Núcleo de Pesquisas Sociais - NUPES, sob orientação do Prof. Dr. 
Horácio Frota, com financiamento da Fundação Cearense para o Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - FUNCAP, através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – Propesq da 
Universidade Estadual do Ceará – UECE. Os dados aqui trabalhados fazem parte do relatório final 
de pesquisa (Frota, idem) sistematizado pelo grupo e enviado aos órgãos de fomento e parceiros 
financeiros da pesquisa. 
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A Cooperativa de Trabalho Industrial de Canindé LTDA – COTRIL é uma das 

04 (quatro) cooperativas que compõe o complexo industrial de produção calçadista 

do município. Esta desenvolve suas atividades sob contrato de “prestação de 

serviços” celebrado com uma empresa gaúcha do setor de calçados (exportadora 

de sapatos e acessórios para o mercado nacional e internacional), bem como, com 

o apoio do governo do Estado do Ceará, através da sua política de incentivos. 

Atraída para a região Nordeste através das grandes possibilidades de 

exploração da força de trabalho e de ofertas fiscais e infra-estruturais, a empresa em 

destaque é parte da fábrica produtora de calçados Dakota, que tem participação de 

investidores nacionais (um grupo empresarial do Rio Grande do Sul) e investidores 

estrangeiros. A empresa, que se instalou no município em 1996, criou um nome de 

fantasia no qual denomina-se Canindé Calçados LTDA. Voltando-se para a 

organização da produção de calçados, inicialmente foi criada, juntamente com a 

prefeitura, uma cooperativa de trabalho que seria responsável pela produção das 

mercadorias. Através da terceirização, a fábrica central desconcentrou parte da 

produção que foi repassada á cooperativa em regime de exclusividade. Ou seja, a 

cooperativa só pode produzir para a Canindé Calçados LTDA, sob seu comando e 

seus padrões de qualidade, de demanda e de trabalho. A fábrica contratante é quem 

exerce todas a atividades de controle do trabalho e comercialização dos produtos, 

visto que esta assumiu todas as funções de administração do complexo industrial, a 

venda e transporte da produção, como ainda a supervisão técnica e especializada 

do processo produtivo. 
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Esse aspecto nos leva a um questionamento inicial. Qual seria o objetivo 

primeiro da criação de cooperativas contratadas por empresas e por fábricas do 

grande capital? Segundo os representantes do governo estadual, estas seriam 

grandes fontes de combate ao desemprego, com a criação de novos postos de 

trabalho em todo o estado, e principalmente no interior mais carente de ofertas de 

trabalho. Segundo a pesquisa realizada (Frota, idem), a maior vantagem de se 

contratar cooperativas são os baixos custos que as empresas têm com a produção 

nesta modalidade, pois os custos sociais dos trabalhadores cooperados são bem 

menores que os desembolsadas com trabalhadores das empresas regidos pela 

CLT, pois as cooperativas, por serem regidas por uma legislação específica (Lei nº 

5.764/71), diminui substancialmente estes encargos. 

Um outro fator de fundamental importância para a criação de cooperativas 

em cidades do interior do estado do Ceará, é que, como na maioria das cidades 

interioranas do Brasil, os salários pagos aos trabalhadores por uma jornada 

mensal de trabalho são, na sua maioria, inferiores aos salários pagos na média 

brasileira. Isso implica que o maior atrativo das empresas continua sendo a 

possibilidade de pagar cada vez menor o valor da força de trabalho, com aumento 

para o capital do mais valor produzido e agregado. 

Em verdade, as condições de trabalho no município de Canindé são muito 

aviltantes, no que dizem respeito os direitos do trabalhador e nas condições de 

trabalho. É importante observar que nos municípios do interior dos estados, 

geralmente o maior empregador “formal”, ou seja, com carteira assinada e 

cobertura por direitos trabalhistas, é o próprio governo, seja na sua esfera 
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municipal, estadual ou federal. Esta característica foi identificada na realidade da 

cidade de Canindé, conforme apresentada na tabela a seguir. 

Tabela 03 
Pessoal ocupado formalmente, segundo as Unidades Locais 

Canindé – 2000 

Unidades Locais Pessoal 
Ocupado 

Agricultura, pecuária, suinocultura e exploração 
vegetal 

37 

Indústrias 353 

Comércio e serviços privados 528 

Administração pública, defesa, educação, saúde 
e serviços sociais 

1.095 

Total 2.013 

Fonte: Dados coletados no IBGE – 2000. 

De acordo com a tabela, o item que corresponde às esferas de governo 

equivale a 54,40% dos empregos com carteira assinada no município de Canindé. 

Dessa forma, a parca segurança na esfera do trabalho é proporcionada de forma 

efetiva pelo poder público, que ainda se apresenta como o maior empregador 

formal nas realidades locais. 

Conhecendo que a população do município totalizava 69.843 habitantes, 

em 2001, percebe-se, com os dados, que a grande maioria dos trabalhadores da 

cidade realizam trabalho em setores que seriam, segundo os economistas 

burgueses, compostos por trabalhadores “informais” e que englobam diversos 

ramos de trabalho, seja ele na produção ou na circulação das mercadorias. 

Entretanto essa é uma questão também extremamente funcional ao capital, pois 

os supostos informais não teriam ligação direta com o setor formal da economia, 
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sendo que o trabalho informal estaria à margem da economia. Diferente dessa 

interpretação, Tavares argumenta que, 

“A informalidade se torna uma forma adequada ao 

capital, porque participa efetivamente da produção sem 

implicar os custos do trabalho formal, e porque, 

aparentemente, não se configura com uma relação 

entre opositores. Em vez da compra direta da força de 

trabalho, compra-se trabalho, serviço, mercadoria. A 

informalidade que está sendo difundida se pauta 

principalmente no discurso da autonomia, da 

independência, da transformação de trabalhador em 

empresário” (2002, p. 30). 

Nestes termos, é condição de análise precisar melhor as modalidades de 

trabalho que são desenvolvidas, para daí, conseguir compreender quais são os 

vínculos que estas estabelecem com o capital. 

Ainda sobre o trabalho no município, destaca-se que o mercado de trabalho 

em Canindé sofreu uma gradual mudança no período de 1995 a 2001. Em 1995, a 

População Economicamente Ativa – PEA, era de 38% em relação à população 

total do município. Em 2001, esse percentual cai para 35%. Para tanto, observa -se 

que no mesmo período, a população cresceu de 63.330 habitantes para 69.843. O 

mercado de trabalho não absorveu esse crescimento populacional, criando um 

maior excedente de trabalhadores em valores absolutos, e a Não PEA passou de 

39.291 em 1995 para 44.823 em 2001. 
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Essa redução na PEA reflete os resultados do desemprego e as limitações 

dos municípios em desenvolver a economia local, sendo bastante estreito os 

limites de criação de novos postos de trabalho. Desta forma, as indústrias 

instaladas no interior do estado apresentam-se enquanto “novas possibilidades de 

trabalho industrial”, absorvendo parte da força de trabalho disponível a baixos 

salários. Esse dado é revelado na tabela a seguir. 

Tabela 04 
Distribuição da População Economicamente Ativa, 

segundo ramo de atividade e por ano 
Canindé – 1995-2000 

1995 2000  

PEA Nº de 
Pessoas  

Distribuição 
Relativa 

Nº de 
Pessoas 

Distribuição 
Relativa 

Primária 12.637 52,57 12.413 50,32 

Secundária 3.356 13,96 4.561 18,49 

Terciária 8.046 33,47 7.696 31,19 

Total 24.039 100,00 24.670 100,00 

Fonte: Dados coletados no IBGE – 2000.  

De acordo com a tabela acima, a População Economicamente Ativa do 

Setor secundário11 passou de 13,96% em 1995, para 18,4% já em 2000, o que 

demonstra um crescimento de 4,53% de postos de trabalho no referido setor. Visto 

que a implantação da cooperativa ocorre em 1996, esse período reflete que a 

abertura de novos postos de trabalho industriais está atrelada à empresa e à 

criação dessas cooperativas de trabalho produtoras de calçados. 

                                                 
11 No nosso estudo, utilizamos as classificações por ramo de atividade – primário, secundário e 
terciário – de acordo com o padrão utilizado na coleta de dados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE e outras entidades de pesquisas sobre o trabalho. Porém não é 
desconhecida por nós a crítica que é feita a essa divisão clássica das esferas de atividade na 
sociedade, criada por Colin Clark, e particularmente a crítica feita por Chico de Oliveira em seu 
texto O trabalho terciário e a divisão social do trabalho, Estudos Cebrap 24, s/d. 
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Porém, é necessário ressaltar que a criação de novas vagas de trabalho na 

indústria em Canindé não expressa necessariamente uma melhoria nas condições 

e na remuneração do trabalho. O salário médio pago na cooperativa varia em 

torno de um salário mínimo, valor de R$ 180,00 na época da pesquisa. Reunindo 

toda a composição do mercado de trabalho do município de Canindé, os dados 

observados revelam o baixo nível de rendimento dos trabalhadores.  

Tabela 05 
Rendimentos Mensais por Chefe de Domicílio 

Canindé – 2000 

CHEFES DE DOMICÍLIOS  

RENDIMENTOS Nº 
ABSOLUTO 

DISTRIBUIÇÃO 
RELATIVA (%) 

Até ½ salário mínimo 7.895 32,00 

Acima de ½ a 1 salário mínimo 9.621 39,00 

Acima de 1 a 2 salários 
mínimos 

4.786 19,40 

Mais de 2 salários mínimos 2.368 9,60 

Total 24.670 100,00 

Fonte: Dados coletados no IBGE – 2000.  

Constata-se que 71% dos chefes de domicílios ganham até 01 salário 

mínimo, o que demonstra um alto grau de pobreza e miséria na cidade, visto que 

apenas 9,60% de trabalhadores ganham acima de 02 salários mínimos. Esse fato 

demonstra a vulnerabilidade da força de trabalho do município, e comprova que 

uma das maiores vantagens das empresas, em descentralizar a produção para 

regiões interioranas, são os baixos valores pagos pela força de trabalho e com 

isso o aumento da mais-valia apropriada numa mesma jornada de trabalho. 
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Ainda de acordo com a pesquisa (Frota, idem), uma outra grande vantagem 

das cooperativas criadas pela empresa é a possibilidade de pulverizar a produção 

em várias unidades produtivas, que em alguns casos articulam o trabalho 

realizado na cooperativa a modalidades de trabalho domiciliar, como é o caso da 

cooperativa estudada. 

A cooperativa, como já dissemos anteriormente, foi criada pela empresa em 

parceria com o município, a partir de um processo seletivo aberto para pessoas 

interessadas em trabalhar na empresa que se instalara. A seleção foi realizada 

pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado (SDE), avaliando a capacidade 

física, psíquica, e a habilidade para tarefas manuais dos candidatos. Os 

candidatos selecionados nos testes foram, então, encaminhados para participarem 

de um Curso de Cooperativismo, e posteriormente de um treinamento operacional, 

este objetivando a orientação das atividades a serem desenvolvidas no trabalho.  

A relação estabelecida entre a empresa e a cooperativa configura -se a 

partir de um vínculo de dependência direta, pois esta só pode prestar serviços à 

tomadora, configurando-se ainda mais o processo terceirizado da produção, onde 

as cooperativas são responsáveis pela produção final da mercadoria elaborada a 

partir de pré-fabricados. Estes pré-fabricados, em parte, advêm das cooperativas 

que compõem o complexo industrial – também criadas pela empresa –, e outra 

parte é fornecida pela tomadora de serviços oriundos do sul do país, 

prioritariamente os sintáticos e plásticos prensados utilizados no solado dos 

calçados. 
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A estrutura montada no complexo é de posse da empresa, e o terreno é 

cedido pelo município como contrapartida para a montagem da fábrica no local. 

Dessa forma, a empresa contrata as cooperativas de trabalho, sendo as 

ferramentas de trabalho, os galpões e o maquinário cedido em regime de 

comodado. Essas, por sua vez, pagam pela utilização de todo o material e 

estrutura de trabalho, sendo de posse dos trabalhadores apenas a força de 

trabalho. 

Esses dados e informações regatadas demonstram o nível de dependência 

e embricamento entre a cooperativa de trabalho e a empresa 

contratante.Percebemos, nesta relação, um forma atualizada do capital colocar 

sob seu domínio relações de produção e trabalho supostamente autônomas e 

independentes. Retomando o aspecto das formas fragmentadas de organização 

da produção, é essencial analisarmos como as cooperativas participam, de modo 

direto, como unidade produtiva que vende força de trabalho para o capital, e assim 

opera sua função fundamental no modo de produção capitalista contemporâneo – 

realiza funções produtivas sob o comando do capital (cf. Tavares, idem). Essa 

tendência à fragmentação faz parte das possibilidades diversificadas do capital 

fazer uso da força de trabalho para alimentar de mais valor suas entranhas e, 

assim, articular os fios invisíveis que interligam as reinventadas modalidades de 

trabalho ao processo de produção capitalista. Em sua pesquisa, Moreira (1999) 

descreve – a partir da fala de um de seus entrevistados, representante da 

empresa contratante da cooperativa – essa forma de vinculação das cooperativas 

ao processo produtivo. 
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“A criação de cooperativas de confecção no interior do 

Ceará foi escolhido, {sic} porque as cooperativas podem 

ser fragmentadas em várias unidades. Assim, elas 

podem operar em vários lugares, em pequenas 

comunidades, onde as pessoas não têm nenhuma 

chance de ter um trabalho industrial” (1999, p. 128).  

É essencial, para entendermos a função das cooperativas no complexo de 

reestruturação capitalista e na organização das “novas” formas fragmentadas de 

trabalho, perguntarmos: quem rege o processo de produção da riqueza, a 

necessidade de reprodução do capital ou as necessidades dos próprios homens? 

Assim, as cooperativas de trabalho, ainda que sejam empresas 

autogestionadas e dirigidas pelos trabalhadores, mantêm toda a forma central do 

sistema de produção de mercadorias, reforçada, inalteradamente, pela imponência 

do valor de troca sob o valor de uso produzido pelos trabalhos individuais e 

coletivos. Ou seria possível imaginar que uma cooperativa de trabalhadores que 

se organizam para produzir mercadorias poderiam determinar o que iriam 

produzir, em que condições, em que padrões de qualidade, sem a imposição 

direta dos mecanismos do mercado? Ou ainda uma empresa solidária que se 

organizaria para produzir apenas para satisfazer as necessidades de seus 

associados? 

Quando se reproduz ampliadamente que as cooperativas de trabalho, e 

outras modalidades atuais, são formas de trabalho independes e responsáveis 

apenas pelo sucesso individual dos sujeitos e se retira do debate sua dimensão 
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econômica, desloca-se a análise para a esfera da competitividade – que se pauta 

pela eficiência e eficácia dos empreendimentos – e da produtividade dessas 

organizações. Objetiva-se, com isso, negar a central contradição capital e 

trabalho, fragilizando a classe trabalhadora e construindo, com primazia, melhores 

condições para a acumulação do capital. Entretanto, essa tentativa não resiste à 

análise dos processos reais, pois quando reconstruímos as correlações e 

mediações com a totalidade do modo de produção e reprodução do capital, ficam 

evidentes relações contraditórias que conservam inalterado a legalidade do 

sistema capitalista, sendo que algumas destas relações serão analisadas no 

próximo capítulo. 
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os capítulos anteriores, apresentamos a construção mistificada de uma 

consciência generalizada que percebe nas mudanças atuais rupturas de 

fundo com o modo de produção capitalista. Para nos contrapormos, resgatamos o 

processo de reestruturação capitalista, sua ofensiva na produção e a central 

participação das cooperativas de trabalho enquanto uma das renovadas formas de 

trabalho articuladas ao processo de produção e acumulação do capital. 

Recuperamos, também, o desenvolvimento da cooperação do trabalho no modo 

de produção capitalista, elemento este que possibilita a interligação das teias 

invisíveis do trabalho. Neste capítulo, analisamos a flexibilização e fragmentação 

produtiva e seus nexos com o capital, defendendo que as atuais relações de 

produção utilizam-se das cooperativas e outras modalidades de trabalho para 

organizar, sob o comando do capital, uma forma renovada de cooperação do 

trabalho, que ao invés de ruptura com processo de valorização, opera uma 

continuidade na medida em que põe sob o domínio capitalista a produção 

realizada por essas diversas formas de trabalho. Nestes termos, as cooperativas 

de trabalho sob o comando do capital, vinculam-se, através da produção flexível, 

ao processo de produção de valor e reatualizam o trabalho combinado e a 

cooperação dos trabalhos sendo estes formas de “ser-em-si” do capital. 

N
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FLEXIBILIZAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO DO PROCESSO DE 

PRODUÇÃO 

 

“O trabalho”, sob a ótica de diversos autores na atualidade (Carleial e Valle, 

1997; Leite, 1992; Bortalaya, 2000), tem sofrido grandes mudanças com a 

reestruturação produtiva, que afetam sobremaneira a organização da produção e 

fragmentam o processo de trabalho resultando na compressão do número de 

trabalhadores nas fábricas e o aumento do setor de serviços. 

O nosso interesse aqui é examinar mais detidamente a conjugação entre as 

mudanças operadas na reestruturação capitalista, na sua base produtiva, e a 

fragmentação da produção posta em movimento. A história do desenvolvimento 

capitalista, como processo constante de revolução produtiva, mostra avanços e 

mudanças significativas tanto na organização técnica do trabalho quanto na 

tecnologia incorporada às forças produtivas. Entretanto, tal dinâmica que 

revoluciona também conserva inalterados elementos fundamentais para o 

processo de acumulação capitalista. 

Retomando o que foi já posto anteriormente na afirmação dos autores 

contemporâneos, resta-nos explicitar que a compressão dos postos de trabalho na 

unidade central fabril não implica simultaneamente um aumento de trabalhadores 

no setor de serviços. Isto pode ser novamente verificado quando atestamos a 

abertura de inúmeras pequenas e médias empresas, a criação de cooperativas e 

ampliação do trabalho doméstico (cf. Tavares, 2002; Moreira, 1999; Frota, 2001), 
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que atuam como terceirizadas na produção de mercadorias e produtos semi-

elaborados para as grandes empresas. Observa-se assim, a criação de pequenas 

unidades de produção na qual desenvolve-se o trabalho produtivo na forma de 

trabalho materializado (Cf. Teixeira, 1996a). Nestes termos, as mudanças 

advindas da fragmentação da produção trazem novos condicionantes para o 

trabalhador e para o processo de trabalho, que em nenhum momento devem ser 

compreendidas enquanto alterações centrais na estrutura do modo de produção. 

Para entendermos o “complexo de reestruturação produtiva” na sua forma 

contemporânea da “acumulação flexível” é preciso demarcar que as mudanças no 

trabalho industrial engendram processos de fragmentação que se articulam e 

alimentam a forma flexível de intensificação do trabalho, sendo estes estratégias 

da cadeia contemporânea de valorização. Para corroborar nossa afirmativa Alves 

reforça dizendo, 

“O que o complexo de reestruturação produtiva sob a 

mundialização do capital faz é incorporar – e 

impulsionar com maior aceleração histórica – as 

perspectivas da lei geral da acumulação capitalista, na 

direção do enfraquecimento do mundo do trabalho (e 

da perspectiva de classe)” (2000, p. 65). 

A reestruturação produtiva exige alterações que tornam ainda mais flexível 

a base produtiva. Segundo Alves (idem), a relocalização industrial não ocorre 

apenas com as indústrias tradicionais, tais como a indústria de calçados ou a 

indústria têxtil – que “sob a alegação da necessidade de concorrer com as 
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mercadorias da China e do Sudeste Asiático, tendem, por exemplo, a sair da 

região de Franca, no interior de São Paulo, ou da região do Vale dos Sinos, no Rio 

Grande do Sul, para instalar-se nos Estados do Ceará e da Bahia, na região 

nordeste” (idem, p. 202) – mas atinge também indústrias grandes do ramo metal-

mecânico e eletrônico. Aumenta ainda a pressão sobres a legislação trabalhista 

que é acusada de rígida e inadequada ao momento predominante da economia, 

que por sua vez, necessita de relações de trabalho mais flexíveis, na tentativa de 

reduzir o chamado “custo Brasil” e liberar capitais para novos investimento. Assim, 

1998, o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso promulga a Lei 

do Contrato Temporário de Trabalho e sobre a Jornada de Trabalho Flexível (Lei 

9.601 de 21/01/98). 

As questões postas em evidência configuram que a fragmentação opera-se 

em diversos sentidos para impor este enfraquecimento ao trabalho. É perceptível 

a fragmentação na organização da produção, nos processo de trabalho, no 

mercado de trabalho e nos direitos regulamentados do trabalhador, que realiza 

conseqüentemente uma fragmentação da classe trabalhadora e dos seus 

processos de organização social. É importante demarcar que a fragmentação em 

destaque e as mudanças do trabalho são resultados de processos sócio-históricos 

estruturais e de longa duração de acumulação capitalista. 

Conforme indicamos anteriormente, a reestruturação produtiva diminuiu, de 

modo relativo, a classe trabalhadora industrial instalada no núcleo central produtor 

de mercadorias. À medida que foi reduzindo os postos de trabalho internos à 

fábrica, incorporou novas modalidades de trabalho, como as cooperativas, o 



 124 

trabalho doméstico e as pequenas empresas terceirizadas, integrando-as 

intensamente à organização da produção capitalista. Este fato demarca a 

proliferação ainda mais precária de diversos trabalhadores nas bordas do 

complexo produtor central, o que no nosso entendimento questiona e nega a tese 

de que há uma transferência direta de trabalhadores do setor produtivo para o 

setor de serviços, com a ampliação de atividades somente na esfera da 

distribuição e não da produção. 

O aumento de empresas tradicionais e de cooperativas às margens e 

interligadas aos grandes pólos produtivos é expressão real da expansão da 

fragmentação no processo de produção. Para tanto, o que se coloca como central 

nessa questão é a análise dos processos de trabalho flexíveis, o que por vezes 

exercem papel produtivo ou improdutivo para o capital12.  

“O momento predominante do complexo de 

reestruturação produtiva diminuiu a classe operária no 

interior do complexo industrial, sob a lógica do 

toyotismo, integrando novas qualificações às margens 

das fábricas centrais. Observamos a interpenetração, 

cada vez maior, entre funções “produtivas” e funções 

ditas “improdutivas”. Ocorre uma reconstituição do 

“trabalhador coletivo” no interior da produção do 

capital” (Alves, idem, p. 66). 

                                                 
12 Para uma análise mais aprofundada sobre trabalho produtivo e improdutivo ver Tavares, idem. 
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As formas em que se estruturam essas modalidades de trabalho implicam, 

em termos relativos, uma economia de trabalho vivo nos complexos centrais e um 

aumento elevado de produção externa. Nestes termos, opera-se um 

desenvolvimento crescente da produtividade na medida em que intensifica o 

trabalho com essas estratégias de fragmentação da produção. Essa diretriz 

“enxuta” tende a diminuir ainda mais a participação do trabalhador na dinâmica 

produtiva e organizativa da fábrica, gestando a mistificação de um “novo” 

operariado industrial, que seria mais complexo e orientado a partir de novas 

técnicas de gestão, particularmente em relação à gerência e ao controle do 

trabalho. 

O “novo” proletário é reduzido sobremaneira e numericamente no interior da 

empresa produtora central. Segundo pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) 

do DIEESE/SEADE, o número de trabalhadores empregados na indústria no Brasil 

diminui progressivamente nos últimos anos. As maiores reduções do emprego 

industrial ocorreram nas regiões metropolitanas mais industrializadas: São Paulo, 

Belo Horizonte e Porto Alegre. Só na região Metropolitana de São Paulo, entre 

1989 a 1999, a indústria perdeu 13,4 pontos percentuais da sua participação no 

total das ocupações existentes, o que corresponde à destruição de 720 mil postos 

de trabalho. 

Essas evidências empíricas induzem a uma compreensão aparente de que 

viveríamos o fim progressivo do trabalho explorado pelo capital (cf. De Masi, 

2000), deduzida da redução do número de trabalhadores na produção da empresa 

capitalista. Entretanto, essa redução não oculta a expansão periférica de formas 
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de trabalho que desenvolvem atividades produtivas para o capital e que são, na 

maioria das vezes, unidades subcontratadas de trabalhadores que se organizam 

em cooperativas de trabalho e outros modelos de compra e venda da força de 

trabalho. 

Em verdade, o movimento de contração dos trabalhadores, nos complexos 

produtivos centrais, gerou o que os autores vão chamar de “diminuição da classe 

operária tradicional” inserida no chão de fábrica. Em termos de dados estatísticos, 

essa diminuição pode ser observada efetivamente a partir da década de 1980 e 

notadamente nos anos de 1990, com o impulsionamento da “mundialização do 

capital” que determinou formas ainda mais fragmentadas de distribuição do 

trabalho mundialmente, o que na literatura é conhecida por “nova divisão 

internacional do trabalho” (Cf. Chesnais, idem ) ou ainda, segundo os economistas 

burgueses, globalização da economia.  

Com exceção dos Estados Unidos, segundo Hobsbawn (1995), onde a 

contração do operariado massa já se deu especificamente a partir de 1965 e mais 

claramente na década de 1970, os trabalhadores fabris continuaram constituindo 

uma parcela importante da PEA (População Economicamente Ativa) nos países 

capitalistas centrais até meados de 1980 e em alguns países do Terceiro Mundo – 

Coréia, Brasil e México, entre outros – devido a um processo rápido de 

industrialização vivido pelos mesmos. 

É notadamente a partir dessa nova crise estrutural do capital, orientada 

pelas políticas de marca neoliberal e desencadeadora de uma reestruturação 
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capitalista de larga escala, que a classe trabalhadora declina e lhe é imputada 

uma pressão ainda maior em relação as suas condições de produção e 

reprodução essenciais. A lei geral de acumulação capitalista opera em seus 

fatores precisos e suas resultantes nodais, visto que os operários mantidos na 

ativa da produção são submetidos a uma vertente permanente do movimento do 

capital, ou seja, uma constante precarização e intensificação do controle do 

trabalho, visto que o seu reflexo é a “produção progressiva de uma 

superpopulação relativa” ou mesmo “exército de reserva”. 

Dessa forma, a composição da classe trabalhadora é modificada e 

atualmente se propaga, a partir de alguns intérpretes, dos quais discordamos, o 

surgimento de uma “nova classe operária”, composta de novas características tais 

como elevado nível educacional – impelido pela falaciosa pressão da qualificação 

– e estabilidade no trabalho. Concomitante desenvolve-se modalidades de 

pagamento da força de trabalho as mais diversificadas, tais como: trabalho por 

peça, trabalho domiciliar, em tempo parcial, demarcando o desenvolvimento de 

um número substantivo de cooperativas de trabalho que organizam essas formas 

pretéritas de trabalho. Ainda como resultante destacamos a progressiva ampliação 

da superpopulação relativa, com o deslocamento de grandes contingentes de 

força de trabalho para os subempregos e desemprego. 

Sendo assim, entendemos que este movimento expressa os eixos 

fundamentais da lei geral da acumulação, posto que se procura aumentar a 

competitividade intercapitalista não só pelo aumento da produtividade do trabalho 

pelo incremento da tecnologia, da automação e da robótica nas cadeias de 
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produção, mas, principalmente, pela flexibilidade de realocação da produção 

industrial em níveis mundiais como a realocação dos trabalhadores na cadeia 

articulada do processo de trabalho que alimenta a valorização do capital. Logo, é 

possível visualizarmos que, essa estratégia fundamental do “momento 

predominante” do complexo de reestruturação produtiva expressa que a 

“desconcentração produtiva” surge de forma a alocar de modo ainda mais racional 

os meios de produção e a força de trabalho, objetivando com isso uma maior 

exploração do quantum de trabalho (tempo de trabalho) pelo capital. E como 

aponta Antunes: 

“Desenvolve-se uma estrutura produtiva mais flexível, 

recorrendo freqüentemente à desconcentração 

produtiva, às empresas terceirizadas etc. Utiliza-se de 

novas técnicas de gestão da força de trabalho, do 

trabalho em equipe, das células de produção dos times 

de trabalho, dos grupos “semi-autônomos”, além de 

requerer, ao menos nos plano discursivo, o 

“envolvimento participativo” dos trabalhadores, em 

verdade uma participação manipuladora e que 

preserva, na essência, as condições de trabalho 

alienado e estranhado” (2001, p. 52). 

Segundo diversos autores que corroboram a argumentação anteriormente 

aludida, desde a década de 1970 vem desenvolvendo-se uma “nova divisão 

internacional do trabalho” que rearticula os nexos centrais da divisão do trabalho e 

remete a novas configurações da classe trabalhadora dos diversos países. Nos 
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países de economia central, este movimento caracteriza -se pela diminuição da 

classe operária fabril, com a “desindustrialização” em expansão de alguns setores 

da produção, como também o direcionamento e uma relocalização espacial 

dessas indústrias. Neste contexto, os países periféricos começam a receber 

muitas indústrias tradicionais que se deslocam à procura de melhores condições 

de exploração da força de trabalho, de crédito para a produção e vantagens por 

meio de infra-estrutura. Assim, os países do terceiro mundo, em particular o Brasil, 

são submetidos a uma industrialização tardia, referente à produção de bens de 

consumo como têxteis, roupas, calçados e acessórios, e ainda produtos de bens 

duráveis, principalmente na área automobilística. 

Alves retrata bem essa questão quanto aponta o desenvolvimento, no 

Brasil, do que o autor irá chamar de “toyotismo restrito”: 

“Nós países do terceiro mundo industrializados como o 

Brasil, a classe operária ainda mantém, pelo menos 

até os anos 80, presença significativa nas indústrias. 

Entretanto, em virtude da mundialização do capital, as 

empresas, conglomerados e corporações 

transnacionais no Terceiro Mundo, como é o caso da 

indústria automobilística, tendem a adotar, cada vez 

mais, em maior ou menor proporção, os mesmos 

padrões tecnológico-organizacionais do centro 

capitalista (“toyotismo restrito”). O complexo de 

reestruturação produtiva que atinge o Terceiro Mundo 

tende a debilitar o mundo do trabalho, (re)constituindo 
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– ou meramente extinguindo – pela 

desindustrialização, os pólos de modernidade 

industrial, instaurados na época da industrialização 

emergente” (idem, p. 69). 

Nestes termos, o desenvolvimento do padrão de acumulação flexível no 

Brasil, como na maior parte dos modelos de industrialização que se 

materializaram em várias partes do mundo, articula um conjunto de elementos de 

continuidade e descontinuidade, que mesclados, formam um modelo distinto do 

padrão taylorista -fordista de organização e acumulação. O modelo de 

“acumulação flexível” pode ser caracterizado pela utilização racionalizada de 

tecnologia avançada, padrões diversificados de gestão da força de trabalho e 

fundamentalmente, o desenvolvimento de uma estrutura produtiva muito mais 

flexível e fragmentária na forma de extração de quantum de trabalho. De acordo 

com o DIEESE/SEADE (2001), como flexibilização “entende-se a contratação do 

trabalhador diretamente pela empresa, como assalariado sem carteira de trabalho 

assinada, ou via terceirização ou ainda como trabalhador autônomo” (p. 14). 

Assim, podemos destacar, ainda a parir dos dados do DIEESE/SEADE, que 

durante a década 90, o auge de contra tações flexíveis ocorreu em 199913, e de 

modo mais intenso nas regiões metropolitanas de São Paulo e de Porto Alegre. 

Na primeira, a contratação flexibilizada, que em 1989 representava 20,9% do total 

de postos de trabalho criados pelas empresas, passou em 1998 para 31,6%, 

                                                 
13 O aumento do número de contratos de trabalho temporário e jornadas flexíveis deve-se 
especialmente à regulamentação dessa modalidade de contratação, a partir da promulgação da Lei 
9.601/98, que rege sobre o tema.   
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atingindo 33,1% em 1999. Na região metropolitana de Porto Alegre, passou de 

17,8% em 1993, para 22,1% em 1998, e 24,8% em 1999. De acordo com as 

formas de contratação flexíveis, a mais praticada foi a contratação realizada 

diretamente pela empresa, com assalariamento e sem carteira assinada. A 

segunda forma de flexibilização a se generalizar foi a terceirização de serviços e a 

contratação do trabalhador por conta própria ou autônomo, que em 1998 era de 

8,4% em São Paulo, passando para 14,5% em 1999.  

Dentre as características basilares do “novo” padrão de acumulação, 

destacamos, a flexibilização da produção e do mercado de trabalho alicerçada na 

fragmentação da organização do trabalho que, na nossa análise, põe em 

movimento um processo de organização do trabalho cuja finalidade essencial é a 

intensificação das condições de exploração da força de trabalho, incorporando, na 

parte central da produção de valor, modalidades de trabalho que aparentemente 

são realizadas em funções ditas improdutivas, sem acréscimo de valor. A 

intensificação do trabalho pode ser verificada à medida que nos trabalhos de 

forma flexibilizada acresce-se o tempo de trabalho realizado. Segundo o 

DIEESE/SEADE (2000), as jornadas de trabalho nas modalidades flexíveis são em 

média superiores às 44 horas semanais (jornada de trabalho legalizada), e vem 

aumentando progressivamente. De acordo com a pesquisa, as horas de trabalho 

nas contrações flexíveis são em média 40% acima da jornada de trabalho 

permitida por lei. Dados verificados em São Paulo, Porto Alegre, Recife e Belo 

Horizonte. Esse aumento deve-se ao crescimento de formas alternativas de 
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trabalho, como as cooperativas, consideradas mais precárias e instáveis do que o 

trabalho assalariado. 

Podemos afirmar, portanto, que a produção estrutura-se de modo a 

comportar um processo produtivo flexível tanto internamente quanto 

externamente. A parte interna diz respeito ao processo de trabalho na unidade 

produtiva central, que impõe ao trabalhador operar simultaneamente várias 

máquinas, o que revoluciona cada vez mais a relação do homem com os meios e 

instrumentos de trabalho personificados na relação homem/máquina. Contrapõem 

este quadro, estratégias de diminuição do tempo de trabalho socialmente 

necessário para produzir as mercadorias através da adoção, no processo de 

produção, de técnicas como o just in time, que orienta para o melhor 

aproveitamento possível do tempo de produção, comprimindo ainda mais os 

tempos anteriormente de referência de cada produto. Uma outra diferença, 

presente no modo flexível da produção, pode ser observada no funcionamento do 

sistema kanban, placas e senhas de comando para reposição de peças e de 

estoque, que no padrão de acumulação flexível torna os estoques mínimos se 

comparados ao fordismo. 

Os padrões flexíveis do complexo de reestruturação produtiva organizam o 

controle e o domínio da força de trabalho e do trabalhador a partir de modificação 

na estrutura da gerência e da hierarquia dos níveis do trabalho. A organização em 

células, ou mesmo os “times e equipes” de produção, reestrutura de modo a 

horizontalizar o processo de trabalho. Tal questão torna-se extremamente 

relevante quando pensamos as formas externas de flexibilização do processo de 
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trabalho, uma vez que as pequenas unidades produtivas devem atender padrões 

de qualidade e de controle do trabalho exigidos como parte das demandas de 

produção deslocadas para estas. Esse processo – desconcentração produtiva –

incorpora diversos trabalhadores que se inserem de modo ainda mais precário nas 

relações de trabalho, o que vai dinamizar a organização de empresas 

autogestionárias, notadamente cooperativas de trabalho de diversas naturezas e 

modalidades. Essa desconcentração é discutida por Antunes quando este autor 

argumenta o perfil da organização da produção dentro e fora da fábrica. 

“Enquanto na fábrica fordista aproximadamente 75% 

da produção era realizada no seu interior, a fábrica 

toyotista é responsável por somente 25% da produção, 

tendência que vem se intensificando ainda mais. Essa 

última prioriza ao que é central em sua especialidade 

no processo produtivo (a chamada “teoria do foco”) e 

transfere a “terceiros” grande parte do que antes era 

produzido dento de seu espaço produtivo. Essa 

horizontalização estende-se às subcontratadas, às 

firmas “terceirizadas”, acarretando a expansão dos 

métodos e procedimentos para toda a rede de 

fornecedores. Desse modo, flexibilização, 

terceirização, subcontratação, CCQ, controle de 

qualidade total(...), são levados para um espaço 

ampliado do processo produtivo” (idem, p. 54-55). 
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Logo, salientamos que a subcontratação de cooperativas por fábricas 

nucleares de produção industrial, caracteriza um dos principais tipos de 

descentralização produtiva no Brasil, a terceirização. A terceirização não é apenas 

um resultado da reestruturação produtiva, mas principalmente um procedimento 

estratégico das empresas e do capital mundializado para recompor os circuitos de 

valorização, desenvolvendo uma rede de trabalhos subcontratados, a serviço do 

capital. 

 

 

JORNADA DE TRABALHO COMBINADA:  OTIMIZAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO  

 

Nossa análise parte do entendimento inicial de que o valor da força de 

trabalho é determinado pelo tempo de trabalho necessário para conservar e 

reproduzir essa mesma força de trabalho, ou seja, a sobrevivência imediata do 

trabalhador. Admitimos ainda que a força de trabalho é comprada pelo seu valor, e 

que o trabalhador leva apenas parte da sua jornada diária de trabalho para 

produzir o valor recebido na sua venda. Assim, como já observou Marx, o 

trabalhador realiza uma jornada de trabalho maior do que o tempo de trabalho 

equivalente ao valor da mercadoria força de trabalho. Portanto, o tempo de 
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trabalho necessário é parte da jornada, “mas com isso não se determina a 

magnitude da própria jornada de trabalho” (Marx, 1980, p. 260). 

A jornada de trabalho é, então, composta por um tempo de trabalho para 

reprodução do valor da força de trabalho – o trabalho necessário – e uma outra 

parte referente ao tempo de trabalho que ultrapassa essa primeira magnitude 

podendo ser maior ou menor que o trabalho necessário – o trabalho excedente. 

Esta segunda é a parte da jornada de trabalho que gera um mais valor apropriado 

pelo capitalista e é adicionado ao processo de valorização, que só se realiza no 

consumo das mercadorias e retorna à produção expressa na relação M-D-M 

(mercadoria – dinheiro – mercadoria). 

O processo de acumulação capitalista vem conseguindo historicamente 

reduzir o tempo, não só de produção das mercadorias, mas também do ciclo de 

realização dos valores. Essa redução retroalimenta mais rapidamente o 

movimento sempre em expansão do capital e contrai o tempo nodal de D-M-D’ 

(dinheiro – mercadoria – dinheiro acrescido). 

Essa tendência histórica do modo de produção – de reduzir o tempo de 

trabalho socialmente necessário das mercadorias – faz com que o capital altere e 

reduza também o valor da mercadoria força de trabalho, expandindo, em 

contrapartida, o trabalho excedente e a mais-valia. Estas relações, suntuosamente 

interligadas, sacramentam o primado dos contrários e complementares na relação 

capital e trabalho, posto que a diminuição do valor da força de trabalho implica 

sempre em acréscimo para o capital. 
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Nestes termos, o capital – primeiro com a divisão do trabalho na 

manufatura, mas precisamente com o advento da máquina ferramenta e as 

alterações impostas por ela no processo de produção na Grande Indústria – cria 

as condições de aumentar a produtividade do trabalho. A divisão do trabalho, 

ligada através dos “fios invisíveis” da produção, conseguiu, a partir do 

parcelamento do processo de produção, extrair tempos muito reduzidos de cada 

atividade do trabalho. As atividades do processo de produção foram 

extremamente cronometradas e o sujeito não mais detêm o tempo do seu 

trabalho, porém tem que submeter este ao tempo externo determinado pelo ritmo 

da máquina e do processo de produção. 

A divisão do trabalho, aliada à máquina, também altera as características 

do trabalho realizado, visto que, em uma jornada de trabalho, o trabalhador 

individual não visualiza o produto do trabalho, mas sim a matéria prima de outro 

trabalho individual. Marx é categórico nesse entendimento quando interroga e ao 

mesmo tempo responde, “E que é que caracteriza a divisão manufatureira do 

trabalho? Não produzir o trabalhador parcial nenhuma mercadoria. Só o produto 

coletivo dos trabalhadores parciais transforma-se em mercadorias” (idem , p. 406). 

Na verdade, o modo de produção capitalista articula os trabalhadores 

individuais para que estes só se determinem enquanto potência coletiva de 

trabalho. O trabalho coletivo se realiza a partir das veias invisíveis da divisão 

parcializada do trabalho, que interliga e drena deste a força humana produtora da 

riqueza. 
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As análises operadas na atualidade, aparentemente, partem das formas de 

trabalho realizadas contemporaneamente, mas o fazem sob sua superficialidade, 

o que leva ao entendimento de que a fragmentação do processo produtivo gerou 

uma dispersão do trabalho coletivo. Essa perspectiva é reafirmada 

categoricamente por ampla literatura dos apologistas da burguesia que constroem 

ideologicamente narrativas do suposto fim do trabalho e estimulam a todos os 

indivíduos a serem seus próprios patrões ou micro empresários. 

 Nestes termos, ressaltamos que o capital se apodera e incorpora, às suas 

formas produtivas de realização do trabalho, modalidades cada vez mais diversas 

e heterogêneas que envolvem trabalhadores isolados ou em associação. Muitas 

dessas formas de trabalho desenvolvidas contemporaneamente como: trabalho 

em tempo parcial, trabalho por peça, trabalho domiciliar, e cooperativas de 

trabalho, estão realizando funções para o capital não mais como vendedores de 

mercadorias, mas como vendedores de força de trabalho, na forma de trabalho 

materializado. 

Nos deteremos numa análise melhor dessas questões na próxima etapa da 

exposição. Por enquanto é importante saber que as cooperativas de trabalho 

desenvolvidas e organizadas pelo capital, para realizar parte do processo 

descentralizado de produção, exercem funções diretas no mecanismo de 

produção do valor, e que a mais-valia produzida é incorporada pelo capital e não 

pelos trabalhadores da cooperativa. Este afirmação pode ser comprovada a partir 

das investigações de Moreira (1999), que analisa as cooperativas de confecções 

criadas pela empresa tailandesa Kao Lin. Assim a autora retrata que: 
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“A Kao Lin empregava cerca de 100 pessoas em junho 

de 1996 em sua fábrica em Acarape. A sua força de 

trabalho inclui várias categorias funcionais, tais como: 

engenheiros, contadores, supervisores e técnicos de 

máquinas de costura. A maioria daqueles que 

trabalham na montagem do jeans é membro das 

cooperativas e não empregados da empresa. São 

principalmente mulheres das cidadezinhas onde as 

cooperativas estão localizadas. Teoricamente, as 

cooperativas de confecções são entidades separadas 

da empresa de confecções do grupo taiwanês. 

Contudo, elas foram criadas com o único propósito de 

suprir a força de trabalho para a montadora de jeans e 

são, de fato, um apêndice da empresa. O contrato 

entre as cooperativas e a Kao Lin revela como o 

relacionamento entre as duas é estruturado” (idem, p. 

132). 

As cooperativas de trabalho, contratadas para realizar parte do processo de 

produção dos complexos produtivos centrais, realizam uma jornada de trabalho 

diária no qual parte dela é referente ao valor da força de trabalho que é 

incorporado pelos cooperados através do salário. Outra parte retorna para a 

cooperativa para viabilizar novos investimentos em máquinas, meios de produção, 

matérias primas e taxas com administração expressos na figura de capital-

dinheiro. E uma outra parte excedente está materializada nos produtos na forma 

de mais-valia incorporada às mercadorias. Quando a cooperativa vende a 
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mercadoria para a empresa, não está ela vendendo apenas trabalho cristalizado, 

mas prioritariamente trabalho abstrato, pois esta vende força de trabalho. 

Assim, queremos demarcar que, a desconcentração produtiva, que 

externaliza da empresa central grandes partes da cadeia de produção, vincula as 

cooperativas à grande teia interligada do processo produtivo. A jornada de 

trabalho realizada na cooperativa combina-se à jornada dos trabalhadores do 

complexo central, recriando um “novo trabalhador coletivo”. 

A jornada de trabalho combinada possibilita, para o capital, uma maior 

otimização do tempo de trabalho, reduzindo pari passu, tanto o tempo de 

elaboração da mercadoria, como também o ciclo total que percorre a mais-valia 

(produção – distribuição – troca – consumo) na busca de realizar-se como tal. O 

resultado é que o valor realizado retorna cada vez mais rápido ao movimento de 

acumulação do capital. Estas diversas formas encontradas pelo capital para 

prolongar a jornada de trabalho, direto ou indiretamente, constituem-se na 

primazia central desenvolvida ao longo da história do capitalismo.  

Remetendo-nos às alterações gestadas pelo complexo de reestruturação 

produtiva, podemos observar que o prolongamento da jornada de trabalho é 

desenvolvido segundo dois mecanismos. Primeiro, um traço imanente do capital 

de revolucionar as forças produtivas através da ciência, incorporando sempre mais 

tecnologia à produção. O incremento tecnológico implica, em geral, na diminuição 

do tempo de trabalho social médio que, por sua vez, resulta em mais trabalho 

excedente e mais-valia relativa para o capital. O segundo modo de prolongamento 
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direto da jornada de trabalho refere -se ao seu aumento absoluto, ou seja, tempo 

de trabalho realizado. É este segundo traço que possibilita a articulação de 

processos individuais de trabalho a outros processos parciais de trabalho. A esta 

articulação credita-se a extração de mais-valia absoluta e relativa. 

Nestes termos, vamos evidenciar, em particular as empresas de grande 

capital que subsidiam a criação de cooperativas e as contratam para desenvolver 

parte do processo de produção da sua cadeia produtiva. A empresa, através de 

suporte jurídico, flexibiliza as relações de trabalho e fragmenta o processo 

produtivo, desconcentrando parte da produção e repassando esta às cooperativas. 

As cooperativas, por sua vez, desenvolvem uma jornada de trabalho que resulta 

em valor adicionado aos produtos que são adquiridos pela empresa. Assim, parte 

das horas trabalhadas realizadas pelos cooperantes é acumulada pela empresa e 

acopladas ao seu capital na forma de mais-valia. Essa combinação das jornadas 

de trabalho realizadas tanto no complexo central de produção, quanto na 

cooperativa, resulta em intensificação do trabalho pelo capital que se beneficia 

sempre mais com os resultados desta força coletiva posta em movimento pela 

cooperação. Entendemos, pois, que a jornada combinada de trabalho, resultante 

do momento contemporâneo de descentralização produtiva, cria um renovado 

trabalhador coletivo a serviço do capital. Tais estratégias capitalistas, de explorar 

mais trabalho, aparecem claramente demarcadas em na elaboração de Teixeira 

(1995), quando este argumenta que, 

“O capital se serve de vários meios para prolongar a 

jornada de trabalho. O mais convencionalmente 
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conhecido é o expediente de horas extras. Atualmente, 

a descentralização da produção, que consiste em 

repassar para pequenas empresas parte do processo 

de trabalho, livra o capital da fiscalização por parte do 

estado para cumprir os limites legais da jornada de 

trabalho. Os pseudo-capitalistas são obrigados a 

ampliar suas jornadas de trabalho de modo a fornecer 

à empresa subcontratadora de seus serviços maior 

quantidade possível de unidades produzidas. Essa é 

uma invenção da chamada pós-grande indústria, que 

para compensar a redução do trabalho vivo por ela 

explorada, lança mão de um contingente enorme de 

trabalhadores domiciliares, que a ela se subordina via 

circuito comercial de compra das mercadorias por 

estes mesmos trabalhadores produzidas” (idem, p.166-

167). 

Entretanto, na particularidade das cooperativas diretamente submetidas ao 

comando do capital, como por exemplo, as cooperativas contratadas para 

desenvolver parte do processo de produção das empresas, a forma de relação 

com o grande capital não se dá prioritariamente pelo mecanismo comercial de 

compra e venda de mercadorias. As cooperativas com estas características 

desenvolvem funções fundamentais no processo de produção gerando mais valor 

através da jornada de trabalho combinada e das potências sociais do trabalho 

coletivo. 
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As potências sociais do trabalho coletivo são otimizadas e levadas a novos 

limites com o incremento da tecnologia, da automação e da robótica. O avanço 

tecnológico dos últimos anos, de um modo geral, permite renovadas 

possibilidades de intensificação do trabalho. A intensificação do trabalho ocorre 

não só com a força de trabalho já submetida às máquinas, mas se define 

substancialmente pela absorção de mais trabalhadores para alimentar de trabalho 

vivo o “grande monstro”. O maquinário, como materialização de trabalho pretérito, 

não cria valor, ele apenas transfere parte do seu próprio valor, sendo este 

dependente medular da potência social do trabalho.  

Porém, a tendência expressa na lei geral de acumulação capitalista mostra 

como historicamente o capital vem alterando sua composição orgânica – aumento 

substantivo do capital constante em relação ao capital variável – liberando um 

número cada vez maior de trabalhadores da exploração direta do seu trabalho e 

lançando-os à miséria e ao desemprego. O capital, que por sua vez, alimenta -se 

da energia criadora do trabalho, em nenhum momento poderá prescindir ou 

desterrar do processo de valorização o trabalho vivo gerador de riqueza. Essa 

relação de contrários entre capital e trabalho na sociedade capitalista é também 

uma relação de dependência. 

“Se a maquinaria é o meio mais poderoso de aumentar 

a produtividade do trabalho, isto é, para diminuir o 

tempo de trabalho necessário à produção de uma 

mercadoria, em mãos do capital torna-se ela, de início 

nos ramos industriais de que diretamente se apodera, 
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o meio mais potente para prolongar a jornada de 

trabalho além de todos os limites estabelecidos pela 

natureza humana. A maquinaria gera novas condições 

que capacitam o capital a dar plena vazão a essa 

tendência constante que o caracteriza, e cria novos 

motivos para aguçar-lhe a cobiça por mais trabalho” 

(Marx, idem, p. 459-460). 

Até aqui, esperamos ter tornado claro que a análise da jornada de trabalho 

combinada desenvolvida na atualidade revela, pois, a utilização renovada de 

modalidades de trabalho existentes desde o início do capitalismo. Estas  ditas 

“novas” formas de trabalho, que se inserem no movimento de valorização do 

capital, apontam a presença cada vez mais “invisível” de um trabalhador coletivo 

nas teias do processo de produção. A fragmentação atual dos processos de 

produção remete a um reorganizado processo de trabalho combinado que põe em 

movimento uma força coletiva de trabalho através da cooperação. Buscamos 

analisar como as cooperativas, que participam desses modelos contemporâneos 

de fragmentação da produção, rearticulam esse “novo trabalhador coletivo” sob o 

comando do capital. E ainda, em que bases assentam, na atualidade, a 

cooperação enquanto “forma fundamental da produção capitalista”. Remetemos a 

discussão dessas questões à parte final do nosso estudo. 
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A FRAGMENTAÇÃO DO TRABALHO NÃO ROMPE COM A 

COOPERAÇÃO: FORMA CONSTITUTIVA DO CAPITAL 

 

É a partir de uma análise do desenvolvimento capitalista que podemos 

apreender as conexões existentes na atualidade na relação dos contrários capital 

e trabalho. O modo de produção capitalista, permeado este por negações e uma 

dialética própria, pode ser apreendido pela sua dinâmica constante de criar formas 

cada vez mais adequadas às suas exigências de valorização. Se nos remetermos 

a Marx, no livro I d’O Capital, estão expostas as formas de produção de mais-valia 

que foram constantemente superadas14 e renovadas pela força, sempre em 

expansão, de acumulação do capital. A história do capitalismo pode ser 

demarcada com o surgimento da cooperação simples, com passagem pela 

manufatura até o desenvolvimento da grande indústria. 

A grande indústria, por sua vez, expressa as condições em que o capital 

eliminou todas as barreiras que o impediam de dominar o trabalho, operando uma 

dessubjetivação do processo de trabalho. As máquinas não são mais os meios no 

quais se instrumentaliza a força de trabalho no processo de produção, são estas 

promovidas à força primeira da cadeia produtiva, que agora se utiliza desta 

mesma força de trabalho como meio para por em movimento sua “monstruosa 

dádiva”. A cooperação do trabalho recebe contornos cada vez mais difusos na 

medida em que o trabalhador coletivo, existente nas fases primeiras do 
                                                 
14 Aqui cabe uma observação do entendimento de superação, posto que é utilizado no sentido da 
dialética materialista, onde a superação implica conservação e incorporação de novos fenômenos, 
ou seja, supera conservando. 
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capitalismo, é renovado e disperso por entre as engrenagens da máquina e as 

teias de trabalho abstrato que se organizam para alimentá-las. Sobre o aspecto de 

ruptura da subjetividade do trabalho e do processo de trabalho no qual este se 

insere, Teixeira vai dizer que a grande indústria 

“destrói o trabalho virtuoso, na medida em que, agora, 

são as máquinas que empregam o trabalhador e não o 

contrário, como ocorria nas formas anteriores. De 

modo que, assim, pela primeira vez, o trabalho 

abstrato ganha uma realidade tecnicamente tangível. 

Como assim? A nivelação geral das operações permite 

o deslocamento dos trabalhadores, efetivamente 

ocupados, de uma máquina para outra em tempo muito 

breve e sem a necessidade de um adestramento 

especial” (1996a, p. 67). 

Para além dessa nivelação geral do trabalho, a grande indústria permitiu, ao 

capital, criar uma estrutura de mercado que supera as demandas básicas do 

consumo pessoal. Com o incremento das máquinas na produção desenvolveu-se 

um ramo industrial especializado na produção de máquinas e equipamento para 

alimentar de trabalho morto o processo produtivo e reduzir cada vez mais o tempo 

social médio das mercadorias. Assim, o capital pôde investir nesta parte da 

produção como um novo mercado para operar, também, o mecanismo da 

valorização, e ainda regular de modo renovado os salários pagos à força de 

trabalho. Isso só possível porque a alteração da exploração do trabalho vivo pelo 
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trabalho morto diminuiu, em valores relativos, a demanda por trabalho e aumentou 

a procura por mais máquinas e equipamentos (cf. Teixeira, idem ). 

Mas, com toda essa supremacia do capital nas formas de operar do modo 

de produção, não foram criadas as condições que permitam o capital afirmar-se 

como “sujeito absoluto”15 e independente. Na medida em que o capital afirma sua 

dominação sobre a vida social dos sujeitos coletivos, ele só o faz porque nega sua 

onipotência. Ou seja, quanto mais o capital desenvolve as forças produtivas ele se 

reitera enquanto força social que busca dominar a tudo, mas ao mesmo tempo em 

que se amplia o trabalho morto nas engrenagens sempre em expansão, o capital, 

ao fazê-lo, “nega as bases de sua própria valorização: o trabalho vivo como 

criador de valor” (Teixeira, idem, p. 68) 

Nestes termos, o desenvolvimento do modo de produção capitalista não 

significa eliminar a contradição fundamental de dependência e negação na relação 

capital e trabalho. Essa relação assume contornos reatualizados a cada momento 

em que se desenvolvem novas formas e estratégias de produção de mais-valia. 

O que queremos com esta análise, é lançar as bases para entender como a 

dinâmica de acumulação capitalista realizou transformações no processo de 

produção, objetivando renovadas formas de extração de mais-valia. A partir desta 

perspectiva, destaca-se que esta essa seria uma encruzilhada na qual o capital se 

encontrou. Para Teixeira, ou o capital desenvolvia em bases renovadas as formas 

                                                 
15 Segundo Teixeira (ibidem ) essa expressão – “sujeito absoluto” – deve ser entendida no sentido 
forte do absoluto hegeliano. 
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de produção de valor, ou chegaria à derrocada do modo de produção que 

cancelaria o domínio do capital sob a dinâmica da vida social. 

“A grande indústria não pode eliminar essa 

contradição. Ao contrário, ela a aguçou ainda mais, o 

que levou o sistema a se deparar com uma das duas 

possibilidades: ou reiniciar uma nova sucessão de 

formas de produção de mercadorias, ou desembocar 

numa crise final, decretando, assim, a morte do próprio 

sistema” (Teixeira, ibidem). 

Basta apenas uma observação para percebermos que não vivemos uma 

crise final do capitalismo, o que solidifica elementos para compreendermos que as 

transformações que vêm sendo desenvolvidas na produção e reprodução da vida 

social, sob a égide do capital, são respostas encontradas pelo processo de 

valorização para manter seu domínio sob as formas contemporâneas de produção 

de mercadorias16. Assim, o desenvolvimento das forças produtivas, que segundo 

Marx (1978), em uma sociedade comunal, seria o livre desenvolvimento dos 

indivíduos, no capitalismo – a evolução da ciência e da tecnologia – é pressuposto 

para o livre desenvolvimento do capital, sem, contudo, eliminar o trabalho vivo 

como força de que se alimenta para formação do valor. 
                                                 
16 Com o debate sobre a crise do capital, uma questão se faz presente. Para alguns autores, o 
momento atual de desenvolvimento da história do capitalismo estaria marcado pela mudança da 
forma de produção de mais-valia, ou seja, da passagem da grande indústria para um momento 
pós-grande indústria. Esse debate é de grande importância para conhecermos as formas 
presentes de exploração de mais trabalho pelo capital. Porém, dentro dos limites do 
desenvolvimento do nosso trabalho, podemos demarcar que o capitalismo contemporâneo lança 
mão de renovadas modalidades de exploração da força de trabalho que remontam dos primórdios 
do capitalismo. Porém, analisar a profundidade das rupturas e continuidades da forma de produção 
existente, não nos dá elementos de afirmar a grande indústria como um momento histórico 
superado do capitalismo.    
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A partir desse entendimento, podemos analisar que o complexo de 

reestruturação produtiva, centrada na flexibilização do processo de produção, não 

representa a ruptura do capital com o trabalho vivo, nem também com a 

cooperação como forma fundamental do modo de produção capitalista. O 

momento de desconcentração produtiva, sob o qual opera o processo de 

produção, nos remete a percebermos como o capital utiliza-se de modalidades 

reatualizadas de trabalho para enriquecer as cadeias produtivas de trabalho vivo, 

em contraposição a esfera em expansão do trabalho morto. 

As transformações ocorridas na sociedade capitalista trazem à cena 

elementos que estão na imediaticidade dos fenômenos, e que precisam ser 

analisados a partir de uma articulação entre a aparência do fato e o contingente 

essencial que subjaz a existência do fenômeno. Com isso, podemos afirmar que o 

desenvolvimento capitalista não significou a destruição de todas as formas de 

organização do trabalho consideradas atípicas deste modo de produção, o que por 

sua vez, não implica admitir a coexistência de modos de produção diferentes e 

independentes nesta sociedade.  

Esta questão é por nós referendada em contraposição ao debate 

estimulado pelo desenvolvimento de experiências da chamada “economia 

solidária”, mais precisamente a organização de cooperativas de trabalho que, 

segundo Singer (2000), seriam estas, formas iniciais de construção de um modo 

de produção diverso ao capitalista. Inserir essa questão na nossa análise é 

importante para afirmarmos as cooperativas como uma modalidade de 

organização do trabalho na atualidade, que vem contribuindo diretamente na 
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produção de mais-valia para o capital. E ainda, desmistificar o debate da 

economia solidária como uma alternativa ao modo de produção capitalista, posto 

que as contradições derivadas da lei do valor tornam utópica qualquer tentativa de 

regulação na atualidade, ou mesmo em qualquer tempo histórico, na medida em 

que esta se imponha contra as condições da acumulação. 

A investigação da relação capital e trabalho, no que tange à 

desconcentração produtiva no processo de reestruturação, leva-nos a entender 

tanto o momento contemporâneo do capital – que se opera sob o signo da 

flexibilização – como também as formas de trabalho precário e sua relação 

umbilical com a terceirização. Mas queremos deixar claro que, no momento em 

que se centra na desconcentração produtiva e nas formas atualizadas de 

terceirização do trabalho, não desconhecemos ou minimizamos as modalidades 

clássicas de trabalho precário inseridas na produção, ou ainda que restringimos a 

precarização do trabalho às formas atuais de exploração. O objetivo é mostrar 

como o desenvolvimento do modo de produção capitalista consegue, atualmente, 

intensificar a exploração da força de trabalho, a tal ponto, que nega 

aparentemente a forma clássica do operariado industrial e a cooperação dos 

processos de trabalho enquanto fontes importantes que alimentam a produção do 

valor. 

Assim, é preciso evidenciar a forma de utilização, pelo capital, da 

organização do trabalho na produção capitalista, que articula a jornada de trabalho 

de trabalhadores diferenciados convergindo-os para produção do valor. É um 

“novo trabalhador coletivo” que é criado na fase atual da produção de 
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mercadorias. Sob a produção capitalista contemporânea, Tavares corrobora nossa 

interpretação quando argumenta que: 

“A transformação nos processos de produção e a 

desqualificação da força de trabalho não eliminam a 

jornada de trabalho combinada, o que equivale a dizer 

que a cooperação permanece como forma básica do 

modo de produção capitalista, com o que também se 

confirma o trabalho coletivo, embora tenham se 

modificado as condições que os consubstanciam na 

sociedade contemporânea” (2002, p. 64). 

São essas condições que delineiam a cooperação e o trabalho coletivo na 

atualidade, nos remetendo a analisar as cooperativas de trabalho e sua 

participação nos processos fragmentados de organização do trabalho e produção 

do valor. Na nossa compreensão, que encontra convergência na análise de 

Tavares (idem ), para que o capitalista possa ter sob seu comando trabalhadores e 

a potência social do seu trabalho, é preciso que ele disponha de meios para 

mediatizar a compra e venda da força de trabalho. Mas empregá-los de forma 

conjunta e combinada, não significa mais tê-los sob o mesmo teto e aglomerados 

no mesmo local. Essa dispersão não significa, contudo, que não esteja havendo 

uma cooperação dos trabalhos parciais a partir da jornada de trabalho combinada, 

ou muito menos, que não seja realizada compra e venda de força de trabalho.  

Os processos de produção, na atualidade, criam condições para que se 

realize a cooperação dos trabalhos, sem que haja uma relação direta entre estes 
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na cadeia produtiva. Assim, não é preciso que os trabalhadores estejam juntos e 

no mesmo espaço para que o capital utilize-se da potência social do trabalho 

coletivo. Lançando mão da jornada de trabalho combinada, o capital consegue, 

ainda, encurtar o tempo de produção das mercadorias e também o tempo 

existente entre a produção e as outras etapas do processo de circulação, na 

busca da realização da mais-valia. Essa forma combinada de trabalho na 

produção consegue reduzir o tempo de circulação das mercadorias a ponto de que 

um produto seja comprado antes de ser produzido. “A coincidência entre tempos 

aumenta a produtividade e a autovalorização do capital” (Tavares, idem), 

diminuindo o movimento que o capital opera na busca de realizar o valor. 

Nesse sentido, afirmamos que a cooperação – forma constitutiva do modo 

de produção capitalista – é reatualizada pela flexibilização dos processos de 

produção que determinam o complexo de reestruturação produtiva hoje. A 

desconcentração produtiva mantém, na unidade produtiva central, uma dinâmica 

produtiva parcial e alimenta as máquinas de trabalho vivo realizado externamente 

à fábrica, que pode ser em regime de mais-valia absoluta ou relativa. A 

flexibilidade do processo de trabalho combinado possibilita a produção de 

mercadorias que são produto final de várias jornadas de trabalho combinadas, 

realizadas a partir de diversas modalidades de trabalho, nas quais podemos 

destacar a cooperativas. 

A produção tem parte dela externalizada, e é direcionada para espaços 

geográficos em que possa explorar a força de trabalho com maior intensidade e, 
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principalmente, a custos muito mais baixos do que o valor pago aos trabalhadores 

das empresas centrais pela sua força de trabalho. 

Neste ínterim, muitas são as empresas que buscaram terceirizar parte da 

sua produção, subsidiando a criação de cooperativas de trabalho para que estas 

desenvolvam atividades de partes da sua cadeia produtiva, de modo articulado e 

exclusivo. A exploração da força de trabalho, realizada por esta modalidade 

dissimulada de trabalho autônomo, desloca o debate central das formas de 

exploração da mais-valia, para um debate truncado sobre: “aquecimento 

econômico, flexibilização e redução do desemprego”, como é posto pelos 

economistas liberais da atualidade (cf Pastore, idem ). Segundo eles, as 

cooperativas de trabalho, ou diversas outras modalidades de trabalho, diferentes à 

forma clássica do operariado fabril, são formas de trabalho autônomo, que não 

têm patrão, por conta própria. E ainda, são classificados como parte do setor de 

“serviços”, no qual respalda-se por uma legislação própria, que em gera,l 

configura-se como uma pequena empresa. 

Existe também, em boa parte dos economistas da atualidade, a análise de 

que o problema do trabalho no Brasil está atrelado ao seu alto custo social, o 

chamado “custo Brasil”. Esta grande vertente dos economistas acreditam que a 

flexibilização do processo de trabalho, do mercado de trabalho e da legislação 

trabalhista, é um elemento fundamental para alavancar o desenvolvimento 

econômico do país. De acordo com um dos grandes apologistas liberais, 
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“No Brasil, o resultado da soma da Constituição, CLT e 

jurisprudência da Justiça do Trabalho gera uma 

enorme inflexibilidade para se negociar condições de 

trabalho (...) A grande vantagem da contratação 

coletiva – perdida com a inflexibilidade apontada – é 

exatamente a das partes acertarem livremente o que 

mais lhes interessa no momento em que negociam. A 

competição, o avanço veloz das inovações, a 

diversidade dos produtos e a globalização da 

economia estão impondo novas formas de contratação, 

desconcentração e remuneração da mão-de-obra. 

Cresce a necessidade do trabalho em tempo parcial; 

trabalho temporário; trabalho por projeto; teletrabalho 

etc. Assim como aumenta a necessidade de se fazer 

arranjos específicos, sob medida, em nível de empresa 

e de caráter conjuntural” (Pastore, idem, p. 183-184). 

Desse modo, enfatizamos que, toda essa mistificação alardeada sobre a 

flexibilização e sobre o suposto trabalho autônomo, seja ele cooperativado ou não, 

é expressão de uma falsa consciência, na medida em que se depara apenas com 

o aparente da realidade. Isto leva a que sejam vertidos rios de tinta (ou numa 

linguagem mais contemporânea e vazia – gastos vários mega bytes de memória 

RAM) com uma discussão que, por si, tem duas finalidades: uma seria agraciar o 

ego intelectual de boa parte dos “economistas decadentes”, e outra escamotear a 

real funcionalidade destes trabalhos no processo de produção capitalista. 
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O complexo de reestruturação produtiva, a partir da flexibilização e 

desconcentração da produção, utiliza-se cada vez mais da terceirização e da 

subcontratação para transferir para as pequenas empresas – e no nosso estudo 

em particular para as cooperativas – a produção de mercadorias ou de produtos 

semi-elaborados. Assim, sob o ímpeto do trabalho autônomo, que faz do 

trabalhador seu próprio patrão, a organização do trabalho é levada a limites 

sempre mais elásticos, por que  os trabalhadores são submetidos a um regime de 

auto-exploração sob o ideal do trabalho autônomo. Combinando isto ao debate 

próprio das cooperativas e da “economia solidária”, esta assume contornos ainda 

mais mistificados17 e mistificadores.  

Na contramão de todo esse debate, conduzimos a análise da flexibilização 

do trabalho e do capital entendendo que esta dá origem a formas renovadas de 

produção de mercadoria sob o comando do capital. Os trabalhadores das 

cooperativas, que pensam trabalhar por conta própria, exploram a si mesmo e a 

outros trabalhadores, que objetivamente trabalham juntos sob o comando do 

capital, produzindo, boa parte deles, mais valor. Buscamos assim, com esse 
                                                 
17 Uma das facetas ideológicas reproduzidas pelas teorias cooperativistas é a busca do trabalho 
cooperado e conjugado entre iguais, voltado para o bem -estar de seus trabalhadores-proprietários, 
e destinado à distribuição igualitária dos benefícios para a coletividade dos associados. Os ciclos 
de produção e reprodução do capital, que se manifestam nas formas de produção e acumulação 
capitalistas, reeditam meios anacrônicos de apropriação da riqueza socialmente produzida. O 
processo de dominação do capital intensifica-se de modo a elaborar formas diversas de exploração 
e acumulação, visto que, as cooperativas inserem-se dentro deste contexto corrosivo. Nestes 
termos, recusa-se a visão do cooperativismo e da economia solidária, que exalta relações de 
trabalho nas quais manifestariam propostas pedagógicas perpassadas por processos democráticos 
e de participação. Em contrapartida, objetiva-se ao trabalhador-proprietário um dos processos mais 
exacerbados de exploração: a auto-exploração. A ideologia de o trabalhador ser seu próprio patrão 
leva-o a assumir o processo de trabalho nos modos mais extremos de produção, reeditando formas 
primárias de acumulação e produção do capitalismo como, o trabalho familiar e doméstico. Sendo 
o tempo de trabalho um dos fundamentos de acumulação da mais-valia por parte do capitalista, o 
trabalhador -patrão intensifica seu trabalho imprimindo-se jornadas de trabalho diversas, a partir 
das imposições do mercado, na tentativa de ser uma empresa competitiva. 
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estudo evidenciar, pois, que a lógica da flexibilidade e suas estratégias de 

exploração do sobretrabalho implicam em uma forma reatualizada de cooperação 

do trabalho, e aliado a isto, a reafirmação imponente do trabalho coletivo para a 

acumulação do capital na atualidade. Nestes termos, a flexibilização possibilita 

que o suposto trabalho informal e autônomo estabeleça conexões fundamentais 

com o processo de valorização do valor. 

Quando analisamos as cooperativas terceirizadas pelas empresas, como a 

experiência desenvolvida no complexo industrial de Canindé, no estado do Ceará, 

visualizamos os nexos existentes entre o trabalho realizado na cooperativa e 

trabalho realizado na empresa. É esta ligação invisível que reforça a cooperação 

dos trabalhos, através da jornada de trabalho combinada, como fundamento do 

modo de produção capitalista. Entretanto, a mistificação destes trabalhos como 

sujeitos autônomos, obscurece aparentemente esses nexos centrais com o 

capital, na medida em que estes trabalhadores são considerados vendedores de 

mercadorias que se enfrentam na esfera da circulação, e não como vendedores 

de força de trabalho que realizam atividades na produção e negociam na esfera da 

circulação. 

Tendo como base às informações sistematizadas no capítulo anterior, 

podemos questionar, quem determina as condições e a forma da produção, os 

trabalhadores ou o capital? Seria possível afirmar que o comando do trabalho é 

realizado pelos próprios trabalhadores ou por relações de produção externas à 

cooperativa? Como se organiza a produção de modo a articular as cadeias 
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flexíveis de trabalho fragmentado na atualidade? Como a cooperação se afirma 

como forma fundamental do modo de produção capitalista na cooperativa? 

Neste ínterim, defronta-se inicialmente com o fato de que estas 

cooperativas foram criadas pelo próprio capital, que se põe na atualidade 

interessado em explorar diversas modalidades de trabalho que se articulam 

através da flexibilização da produção. Como as cooperativas são, por sua 

natureza jurídica, permeadas de autonomia para organizar o trabalho, o capital se 

utiliza dessa condição para dispor deste trabalho e submetê-lo ao seu comando, 

impondo-lhe formas reatualizadas de exploração do valor. De acordo com 

Tavares, 

“Sob a alegação de criar empregos, qualquer 

capitalista pode, através de seus representantes, 

suscitar o surgimento de uma cooperativa que ofereça 

a força de trabalho de que ele necessita, sem os 

constrangimentos da relação empregado-empregador, 

o que não quer dizer que o conteúdo da relação 

escape às determinações que regulam o trabalho 

assalariado” (idem, p. 152). 

Fica cada vez mais clarificado que nestas cooperativas não existem 

possibilidade de organização do trabalho como produtores independentes e 

detentores das condições da produção. Um fato importante é que estas 

cooperativas estudadas desenvolvem trabalho sob a égide do trabalho abstrato. 

Entendemos também que, na relação entre essas cooperativas de trabalho e as 
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empresas contratantes, os meios de produção são de propriedade do capital e que 

estes são empregados para alimentar, de trabalho vivo, as máquinas e criar 

mercadorias e agregar valor ao capital. Assim, o trabalho realizado nessas 

cooperativas gera um mais valor que é apropriado diretamente pelo capital. 

Entretanto, com as transformações ocorridas na forma de produção de 

mais-valia, e aliadas à flexibilização que define a desconcentração produtiva, o 

que caracteriza que essa cooperativa está realizando trabalho produtivo para o 

capital, não é o fato dos trabalhadores não possuíram os instrumentos para 

viabilizarem seu trabalho. Tanto a separação do trabalhador dos meios de 

produção, quanto deter condições de prover a existência da força de trabalho, 

continua sendo um traço para se distinguir um capitalista. Mas nas condições 

renovadas de exploração da força de trabalho, nem sempre essa separação entre 

o trabalho e o meio de produção está nítida, podemos pensar, por exemplo, nas 

cooperativas analisadas, na qual o trabalhador é proprietário dos meios de 

produção. Notadamente, com as mudanças na forma de produção de mais-valia, 

demarca-se de fundamental importância saber como se dá a apropriação da mais-

valia criada no processo de produção das mercadorias. No estudo de Moreira 

(1999), esta detalha a relação existente entre as cooperativas e a empresa. 

“De acordo com o contrato, as cooperativas de 

confecções prometem produzir jeans para a Kao Lin, 

segundo as suas especificações técnicas, e vender 

toda a sua produção para esta empresa enquanto 

durar o contrato, que é de oito anos. O preço das 
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peças produzidas pelas cooperativas é estipulado à 

parte, em uma planilha, e varia de acordo com a 

quantidade de peças produzidas pela cooperativa e o 

modelo de jeans. A Kao Lin, por outro lado, se obriga a 

transferir e gerenciar a aplicação de tecnologia, que se 

faz necessário para a confecção das peças, e a 

controlar a qualidade das peças produzidas pela 

cooperativa. Ela ainda se obriga a comprar toda a 

produção das cooperativas” (idem, p. 132). 

Essas informações da pesquisa confirmam que é o capital, e não o 

trabalhador, que se apropria do mais valor produzido, sob o imperativo da lei do 

valor. 

Nestes termos, os dados revelam que, a cooperativa analisada desenvolve a 

produção de calçados como parte complementar do processo produtivo da fábrica 

central de calçados. A jornada de trabalho realizada na cooperativa é articulada, 

pelo capital, a outras diversas jornadas de trabalhadores individuais. Assim, 

percebemos que essa modalidade de trabalho, sob o comando do capital, 

reorganiza um “novo trabalhador coletivo combinado” e reafirma a cooperação dos 

trabalhos parciais, através da potência social do trabalho coletivo, como organismo 

que alimenta de mais valor a acumulação capitalista e fortalece a relação de 

exploração do capital sobre o trabalho. 

Para completarmos a análise da cooperação e do trabalho coletivo como 

fundamental para o modo de produção capitalista, pensemos a categoria de trabalho 
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socialmente necessário. “Tempo de trabalho socialmente necessário é o tempo de 

trabalho requerido para produzir-se um valor de uso qualquer, nas condições de 

produção socialmente normais, existentes, e com o grau social médio de destreza e 

intensidade do trabalho” (Marx, 1980, p. 46). Com a flexibilização do trabalho, que 

caracteriza o trabalho fragmentado, a particularidade da produção, na cooperativa 

de calçados de Canindé e em outras cooperativas, se pauta no quantum de trabalho 

materializado nas mercadorias. A quantidade de trabalho, determinada a partir do 

tempo de trabalho socialmente necessário, é o padrão para definir o valor pago pela 

força de trabalho. Entretanto, o trabalho realizado encontra-se materializado nas 

mercadorias, que são agora as unidades que expressam os salários pagos ao 

trabalhador, pela venda da força de trabalho. Essa argumentação aparece ratificada 

em Teixeira quando este questiona sobre a reposição, na atualidade, de formas de 

pagamento da força de trabalho. 

“Quais são, então, as peculiaridades dessa nova forma 

de pagamento? Diferentemente do salário por tempo, do 

salário negociado e estabelecido no contrato de 

trabalho, a receita dos trabalhadores “vendedores de 

trabalho objetivado”, ao contrário, depende do quantum 

de mercadorias que eles fornecem às unidades finais de 

produção. O valor do seu dia de trabalho mede-se pelo 

trabalho despendido pelo número de unidades que 

produziram. Seu salário é, portanto, determinado por 

sua capacidade de produção por unidade de tempo” 

(idem , p. 70). 
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 Essa forma de pagamento concretiza -se como uma modalidade 

extremamente funcional e apropriada para o desenvolvimento da produção 

capitalista, marcada pelo traço da reestruturação do complexo de produção e na sua 

fase renovada de flexibilização e desconcentração. Podemos perceber isso, por 

exemplo, na forma como as empresas determinam os padrões de qualidade dos 

produtos. As mercadorias só são recebidas pelas empresas, a partir de um rígido 

controle de qualidade que é feito pelo trabalhador à medida que produz em 

determinados padrões para fornecer à contratante. Não é só a qualidade, mas 

também o tempo de trabalho necessário, para produção da mercadoria que é 

controlado pelas fábricas, à mediada que determinam a quantidade do produto que 

precisa ser entregue em um período de tempo definido. 

“Quanto ao tempo de trabalho necessário que deve ser 

despendido em cada unidade de mercadoria ou venda 

de serviço, a empresa compradora fixa esse tempo e 

faz dele a base de pagamento a seus fornecedores. Se 

estes consomem tempo maior do que aquele 

determinado pela empresa, eles são obrigados a arcar 

com os prejuízos” (Teixeira, idem, p. 71). 

Essa forma de realização de trabalho abstrato cria condições potencializadas 

do processo de exploração da mais-valia, pois, segundo os apologistas burgueses, 

essa seria a constituição de uma sociedade de trabalhadores autônomos, de 

produtores independentes e donos do seu próprio destino. É verdade que o 

trabalhador, seja ele da cooperativa, ou de algumas outras modalidades de trabalho, 
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se sentem mais livres porque agora não estão submetidos a um patrão que o 

contrata diretamente para explorar seu trabalho. Para muitos autores, essas 

modalidades seriam o fim do trabalhador coletivo e da cooperação como forma 

central de organização da exploração do trabalho. 

Mas esta suposta liberdade é desvelada na medida em que se reconstrói os 

fios invisíveis do processo de valorização do capital, e aparece sob quem está o 

comando do trabalho . Nos dados da pesquisa por nós abordados, fica evidente que 

o trabalho está sob o comando do capital, que se apropria sobremaneira da mais-

valia produzida pela força social do trabalho coletivo. A cooperação se repõe como 

forma de “ser-em-si” da relação social capital e do primado imperativo da lei do 

valor, caracterizando-se, inalteradamente nos tempos atuais, enquanto forma básica 

do modo de produção capitalista. 

Assim afirmamos que, a liberdade que o capital buscou historicamente se 

materializa cada vez mais no tempo presente. Essa forma predominantemente da 

aparência da sociedade capitalista é que faz com que trabalhadores sintam-se 

produtores independentes, libertos, e em contrapartida, possibilita novas relações de 

compra e venda da força de trabalho sob a égide do capital. No nosso entendimento, 

é isso que faz das cooperativas, e outras modalidades de trabalho, as formas mais 

adequadas ao modo de produção capitalista explorar o trabalho na atualidade. Mas 

é importante reafirmarmos que a forma modificou-se adjetivamente, mas o conteúdo 

da exploração continua substantivamente inalterado. Portanto, a luta entre as 

classes fundamentais continua sendo o palco das batalhas que deverão ser travadas 

na arena da história do desenvolvimento da humanidade.  
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Ao percorremos todo o trajeto de investigação, análise e elaboração do 

nosso estudo, conseguimos identificar que o momento final da pesquisa aponta 

muitos outros questionamentos que serão  agora substratos para futuras análises. 

Os resultados e considerações por nós alcançados apontam a natureza 

sempre em construção do conhecimento. Em sintonia com o método histórico-

dialético de investigação da realidade social, os nossos esforços intelectuais 

buscam realizar efetivas aproximações ao objeto de estudo de modo mais 

rigoroso e mediatizado. Dessa forma, conhecer as determinações que agem sobre 

um fenômeno social é mensurar a medida do que foi possível aproximar-se da 

realidade, pois o movimento que é feito pela consciência reconstrói idealmente 

parte da dinâmica do objeto, mas não o apreende na sua integralidade visto a 

riqueza da existência do próprio real. 

Nestes termos, as problematizações e argumentações construídas na 

nossa dissertação expressam, pois, a necessidade do sujeito pesquisador ser o 

mais fiel na reconstrução do real e nas determinações fundamentais que incidem 

sobre o objeto de estudo. O que nos faz entender progressivamente o movimento 

sempre em construção do conhecimento. 

Demarcando o caráter inconcluso e aproximativo do estudo, ressaltamos 

que a análise das transformações do trabalho e do capital na sociedade 

contemporânea expressa a necessidade de se compreender quais os 

condicionantes que estas impelem à dinâmica da vida social e ao movimento 

aberto da luta de classes. 
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Dessa forma, nosso estudo não apresenta a pretensão de esgotar o debate 

e torná-lo pronto e concluso, mas fundamentalmente munir, a partir de uma 

comprometida análise da realidade, as estratégias de ação e luta, tanto no plano 

ideal e intelectual, como no espaço efetivo da luta de classes. Logo, entendemos 

que este estudo pode contribuir com o debate teórico-político do Serviço Social e 

a crítica realizada por esta profissão à dominação capitalista na totalidade da vida 

social. 

O caminho percorrido inicialmente quando nos propusemos a realizar 

nossa pesquisa, expressada pari passu no movimento de aproximação com o 

objeto, centrava nossas preocupações em investigar a proposta da “Economia 

Solidária” e os rebatimentos na organização da classe trabalhadora, uma vez que 

a “Economia Solidária” apresenta-se como proposta alternativa ao capitalismo. 

Entretanto, quanto mais realizávamos as leituras das obras sobre a temática, mas 

tornava-se visível que continham equívocos centrais tanto nas análises da 

sociedade contemporânea – que pensavam o desemprego e as mudanças do 

trabalho somente como conseqüências da crise capitalista – quanto nas relações 

que estes mantinham com a produção capitalista – metamorfoseando relações de 

trabalho em relações mercantis. 

Dessa forma, compreendemos, que talvez contribuíssemos um pouco 

melhor com as discussões atuais da sociedade contemporânea se tentássemos, 

ao menos, rastrear as determinações fundamentais que relacionam as 

experiências da “Economia Solidária” – as cooperativas de trabalho – ao contexto 

mais amplo da reestruturação capitalista e mais precisamente, às relações de 
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produção operadas no contexto da flexibilização própria do movimento atual do 

desenvolvimento capitalista. 

Desse modo, ousamos apontar algumas considerações inconclusas, e sem 

a pretensão de esgotar o debate sobre as transformações do trabalho no 

capitalismo contemporâneo, posto o caráter limitado e aproximativo desse tipo de 

estudo. 

Logo, pudemos ratificar que o “novo” padrão de acumulação põe em 

movimento um processo de organização do trabalho cuja finalidade essencial é a 

intensificação das condições de exploração da força de trabalho, incorporando, na 

parte central da produção de valor, modalidades de trabalho que aparentemente 

seriam formas autônomas e independentes de trabalho. 

Muitos são os conceitos da economia e da política, como autonomia, 

emprego, trabalho, serviço, que sofrem um processo de alteração na forma, sem 

expressar realmente mudanças no conteúdo destas na participação na sociedade 

capitalista. Essas mutações, que Gramsci já conceituou como transformismo, 

exercem uma função de legitimar o capital a partir de construções ideológicas, 

transformando as necessidades do capital em necessidades do trabalhador. 

Portanto, construir um discurso sobre a autonomia dos trabalhadores, não 

cria as condições reais para que esta aconteça, de modo que, é impossível pensar 

que na sociedade capitalista atual possa-se existir formas de trabalho 

independentes dos ditames estruturais do capital. Esta discussão, com esse 

conteúdo, pretende necessariamente manter em medidas inalteradas a dominação 
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do regime de exploração do trabalho e desmobilizar, como conseqüência, a 

organização da classe trabalhadora. 

Nesse sentido, apresentamos na exposição da nossa pesquisa a defesa de 

que a reestruturação capitalista, marcada pela flexibilização das relações de 

produção, resulta na retomada de renovadas formas de trabalho, expressão de 

uma forma de exploração mais intensa, pois, na medida em que relações de 

trabalho são assumidas como modalidades autônoma e independente de trabalho, 

desfoca as relações centrais que estas mantêm com a dinâmica produtiva do 

capital. Desse modo, a descentralização produtiva cria um segmento 

contemporâneo de relações de produção e trabalho em que as cooperativas de 

trabalho, o trabalho domiciliar, pequenas e médias empresas, realizam funções 

diretas para as indústrias, tal qual o trabalhador com contrato formal de trabalho 

com a empresa. Essas modalidades de trabalho permitem manter o controle e 

exploração do trabalho sem, necessariamente, descentralizar o capital.  

Logo, salientamos que a subcontratação de cooperativas por fábricas 

nucleares de produção industrial, caracteriza um dos principais tipos de 

descentra lização produtiva no Brasil, a terceirização. A terceirização não é apenas 

um resultado da reestruturação produtiva, mas principalmente um procedimento 

estratégico das empresas e do capital mundializado para recompor os circuitos de 

valorização, desenvolvendo uma rede de trabalhos subcontratados, a serviço do 

capital. 
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Nossa escolha das formas de trabalho realizadas na atualidade, dentre elas 

as cooperativas de trabalho sob o comando do capital, como objeto, apontou um 

caminho necessário para se rastrear as determinações deste na realidade. O que 

nos levou a demonstrar inicialmente que existe um modo de entender as 

transformações atuais do trabalho como tendências de rupturas centrais deste 

com subordinação a que está inserido na sociedade capitalista. Essa consciência 

falseada aponta que estaríamos vivendo a constituição de segmentos de trabalho 

autônomos e independentes, sendo os trabalhadores seus próprios patrões e 

dependentes apenas dos seus esforços individuais. Consideramos que essa 

mistificação camufla relações de trabalho e produção extremamente funcionais 

para o modo de produção do capital e seu padrão atual de acumulação. 

Buscamos então mapear as determinações que condicionam o processo de 

reestruturação produtiva atual, e nos deparamos com elementos de mudanças e 

continuidades com o modelo anteriormente predominante, o padrão 

taylorista/fordista de produção. Entretanto, na esfera das mudanças, o advento da 

flexibilização coloca condições renovadas de intensificação da exploração do 

trabalho. Desse modo, resgatamos, na análise do desenvolvimento capitalista, a 

forma básica na qual, o capital, organiza o trabalho para utilizar-se da potência 

social nele latente, a cooperação do trabalho. 

Este movimento por nós realizado impulsionou-nos, ainda, a uma aná lise 

sobre as funções que as cooperativas de trabalho vêm desenvolvendo para o 

capital. De tal modo que a proposta de combate ao desemprego, alardeada por 

essas experiências cooperativas, é parte do processo de deslocamento da força 
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de trabalho de processos produtivos realizados internamente nas indústrias, para 

unidades produtivas subcontratadas pelas empresas para vender-lhes força de 

trabalho na forma de trabalho materializado.  

Esta compreensão foi fundamental na medida em que nos permitiu discutir 

a flexibilização e a fragmentação da produção e do trabalho no movimento atual 

da reestruturação capitalista. Logo, afirmamos que a flexibilidade das relações de 

produção articula formas renovas de trabalho à produção capitalista, e que a 

ampliação dessas modalidades de trabalho expressam uma expansão progressiva 

das relações capitalistas, pois articula trabalhadores parciais a serviço do capital.   

Tendo como foco a participação das cooperativas de trabalho nas teias 

invisíveis destas mesmas relações capitalistas, uma primeira afirmação pode ser 

delimitada, a existência das cooperativas nas condições analisadas depende da 

grande empresa que contrata seu trabalho, sendo estas, muitas vezes, parte do 

trabalho coletivo do processo de produção da indústria. Assim, as cooperativas 

examinadas fazem parte do núcleo produtivo das empresas e, de um modo em 

geral, da totalidade das relações de produção do padrão atual de acumulação. 

Logo, ficou explícito que a descentralização produtiva não elimina a cooperação 

do trabalho que, por sua vez, é determinada pela atual divisão social e técnica do 

trabalho. 

Nestes termos, entendemos que os trabalhadores das cooperativas não são 

formalmente assalariados, mas são pagos a partir da determinação central de 

mensuração dos salários, o valor da força de trabalho, que nestas modalidades 
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são verificadas no quantum de trabalho cristalizado nas mercadorias. Assim, não 

se elimina a mediação de compra e venda da força de trabalho, apenas altera -se 

sua forma.  

Desse modo, entendemos que a desconcentração produtiva vincula as 

cooperativas à grande teia interligada do processo de produção. A jornada de 

trabalho realizada na cooperativa combina-se à jornada dos trabalhadores do 

complexo central, recriando um “novo trabalhador coletivo”. Essa forma de 

organização do trabalho combinado revela, pois na atualidade, a utilização 

renovada de modalidades de trabalho existentes desde o início do capitalismo. 

Estas aparentes “novas” formas de trabalho, que se inserem no movimento de 

valorização do capital, apontam a presença cada vez mais “invisível” de um 

trabalhador coletivo nas teias do processo de produção. A fragmentação atual dos 

processos de produção remete a um reorganizado processo de trabalho 

combinado que põe em movimento uma força coletiva de trabalho através da 

cooperação. 

 Assim, ao finalizarmos este trabalho queremos demarcar que a 

fragmentação, decorrente da reestruturação produtiva não é despropositada e 

indefinida. Ao resultado desse fracionamento das relações de trabalho e de 

produção segue-se uma constante ameaça nas condições de vida dos 

trabalhadores. Tais incertezas, como o trabalho precário, o desemprego e a 

pobreza, implicam um agravamento no poder de organização da classe 

trabalhadora, que vem apontando uma fragilidade, não só em pensar alternativas 

de confronto com o capital, mas antes disso, entender os condicionantes reais das 
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mudanças no trabalho e no capital. Isto, sem dúvida, aumenta o poder das 

grandes empresas sobre os trabalhadores, e o poder do capital sobre o coletivo 

dos trabalhadores, estejam eles na ativa, ou em reserva. O sistema de proteção 

gestado no movimento contraditório de conquistas e concessões da luta capital e 

trabalho, que atendia parte da classe trabalhadora, vem sendo desmantelado, 

colocando os trabalhadores em condições cada vez mais aviltantes. O capital 

tenta colocar-se, no momento atual, e como em todos os outros traçados na 

história do desenvolvimento capitalista, enquanto sujeito absoluto e independente 

em sua relação com o trabalho. 

Entretanto esta tentativa esbarra no outro pólo constitutivo dessa relação, o 

trabalho, que entendemos ser constituído de sujeitos que buscam fazer a história, 

mesmo que esta não seja nas condições somente por eles determinada. Com este 

entendimento, nossa intenção é sinalizar que as possibilidades de alteração das 

condições de exploração e dominação as quais está submetido o trabalho estão 

postas, única e exclusivamente, na arena histórica da luta de classes, que tem 

como essência a dinâmica própria do desenvolvimento da humanidade.  
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