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Apresentação

Ca der nos IHU, pu bli ca ção do Insti tu to Hu ma -
ni tas Uni si nos, apre sen ta al guns re sul ta dos de
pes qui sa re a li za da por Lu cas Hen ri que da Luz,
nos anos de 2004 e 2005, quan do da re a li za ção do 
Mes tra do em Ciên ci as So ci a is Apli ca das, na Uni -
ver si da de do Vale do Rio dos Si nos – UNISINOS, 
sob ori en ta ção do Pro fes sor Dou tor José Ivo
Foll man. Sen do as sim, cons tam no tex to con tri -
bu i ções de to dos os pro fes so res e co le gas do
Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em Ciên ci as So ci a is 
da Uni si nos. Con tri bu i ções que fo ram da das em
au las, se mi ná ri os, ban cas de qua li fi ca ção e de fe sa
da dis ser ta ção, con ver sas in for ma is etc. Cabe sa -
li en tar que o ca der no ana li sa em que me di da o
co o pe ra ti vis mo de tra ba lho está se con fi gu ran do
em um avan ço di fe ren ci a do e/ou em uma pre ca -
ri za ção das re la ções de tra ba lho atu a is.

Ao olhar mos a re a li da de do mun do do tra ba -
lho e da so ci e da de como um todo, per ce be mos
que as mu dan ças, as que bras de pa ra dig mas, bem
como a cri a ção de no vos pa drões de vida e de re -
la ci o na men tos, são cons tan tes. Aliás, tal vez se -
jam a úni ca cer te za a que es ta mos sub me ti dos.
No bojo des tas mu dan ças, es ta mos sen tin do, para
o bem e/ou para o mal, efe i tos da glo ba li za ção,
dos avan ços tec no ló gi cos, da ra ci o na li za ção das
ta re fas e dos es to ques, da au to ma ção, das par ce -
ri as, das ter ce i ri za ções etc. Efe i tos como a in di vi -
du a li za ção das “re la ções so ci a is”, in clu si ve das
re la ções de tra ba lho. Se eu te nho tra ba lho, o que
ocor re com o pró xi mo já não me in te res sa ou não 
pode me in te res sar.

Como re fle xos des ta au to no mia no mun do do 
tra ba lho, onde tam bém vale o prin cí pio do “cada
um por si”, te mos al tos ín di ces de de sem pre go e
as con se qüên ci as ge ra das pela fal ta de tra ba lho e
ren da, tais como a cri mi na li da de, a mi sé ria, a fal ta 
de sen ti do na vida das pes so as, a fal ta de con di -
ções bá si cas para se vi ver e mu i tas ou tras. Sen do

as sim, é ne ces sá rio que se bus que apro fun dar o
es tu do de al ter na ti vas para essa si tu a ção e, den tre
es sas al ter na ti vas, está o co o pe ra ti vis mo. Bus car
sa ber se as co o pe ra ti vas de tra ba lho re al men te
cons ti tu em-se em uma al ter na ti va ca paz de sig ni -
fi car um avan ço é de suma im por tân cia. Será que
ain da te mos hoje es pa ços para uma al ter na ti va
que se quer co le ti va, que se quer fun da da em
víncu los afe ti vos, vín cu los que su pe rem os en tre -
la çamen tos for ma is e os for ja dos sob pi la res da
efi ciên cia econômica?

Esta ques tão é cen tral, uma vez que, se gun do
a dou tri na coo pe ra ti vis ta e os seus prin cí pi os, o
as so ci a do não é um sim ples ven de dor de sua for ça 
de tra ba lho. É ges tor de si pró prio, de suas ha bi li -
da des. Mais do que isso, co le ti va men te, é ges tor de 
sua pró pria or ga ni za ção. É uma re la ção bem di fe -
ren te da que la exis ten te nas re la ções do ca pi ta lis mo 
em ge ral, en tre em pre ga do e em pre ga dor. Envol -
ve mu dan ça de cul tu ra e ne ces si ta es tu dos, ques ti o -
na mentos, afir ma ções, es cri tos e re fe rên ci as so bre 
sua cons tru ção prá ti ca e teó ri ca.

Para se ter uma idéia do cres ci men to da bus ca
do co o pe ra ti vis mo como al ter na ti va para o atu al
mer ca do de tra ba lho, po de mos uti li zar re gis tros
da Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas do Rio Gran de
do Sul – OCERGS, que, por exem plo, de mar ço a
ju lho de 1999 re gis tra vam a cri a ção de mais de
oito co o pe ra ti vas de tra ba lho por se ma na.

Enfim, o de sen vol vi men to de es tu dos que re -
fli tam até que pon to ain da há a pos si bi li da de de
cons tru ção de al ter na ti vas co le ti vas numa so ci e -
da de que atu al men te pode ser con si de ra da pós-
so ci al, nes te caso al ter na ti vas como o co o pe ra ti -
vis mo de tra ba lho, que visa a ser al ter na ti va co le -
ti va num ce ná rio de re la ções de tra ba lho ex tre -
ma men te in di vi du a li za das, faz-se ne ces sá rio di -
an te da ne ces si da de de bus car al ter na ti vas para
um fu tu ro mais jus to, mais dig no e igua li tá rio
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para to dos. A gran de ex clu são eco nô mi ca e so ci al 
exis ten te não pode per du rar, sob pena de não ga -
ran tir mos sus ten ta bi li da de ao cres ci men to eco -
nô mi co e so ci al exis ten te. Há que se es tu dar e de -
sen vol ver al ter na ti vas, sen do en tão o tex to que
se gue mais do que uma pes qui sa den tro da li nha
do co o pe ra ti vis mo e as so ci a ti vis mo, mas sim uma
pes qui sa de tema am plo, que bus ca con tri bu ir na
cons tru ção de uma so ci e da de de ver da de i ros tra -
ba lha do res, uma so ci e da de tam bém do trabalho e 
não do labor.

Des ta ca mos que o ca der no ini cia com uma
pe que na in tro du ção, que con tex tu a li za os prin ci -
pa is te mas do tex to, qua is se jam as re la ções de
tra ba lho e o co o pe ra ti vis mo. Em se gui da, dis cu te 
um pou co do con ce i to do que é tra ba lho, a di fe -

ren ci a ção en tre tra ba lho e la bor e o con tex to do
mun do do tra ba lho atu al. Pros se gue fa zen do re -
fle xões a res pe i to do co o pe ra ti vis mo de tra ba lho, 
sua ló gi ca de ges tão, suas re la ções com o mer ca -
do e com o mun do do tra ba lho, ana li san do ain da
o co o pe ra ti vis mo en quan to mo vi men to so ci al ou 
não. De po is, faz uma re fle xão a res pe i to das re la -
ções de po der e das to ma das de de ci sões den tro
dos prin cí pi os e da dou tri na co o pe ra ti vis ta. Ter -
mi na apon tan do as pec tos que po dem con fi gu rar
o co o pe ra ti vis mo de tra ba lho em avan ço e/ou
preca ri za ção das re la ções de tra ba lho atu a is. Apre -
senta ain da, de for ma bre ve ao lon go do tex to, a
me to do lo gia uti li za da na pes qui sa.

Boa le i tu ra a to das e to dos!
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Re su mo

O pre sen te tex to tem como tema prin ci pal o
co o pe ra ti vis mo como avan ço di fe ren ci a do ou
pre ca ri za ção das re la ções de tra ba lho atu a is. No -
ta mos que a atu al con fi gu ra ção do mun do do tra -
ba lho, for ja da no vín cu lo do em pre go, já não
aten de a de man da das pes so as por um tra ba lhar
que pos sa ser tido como cen tra li da de em suas vi -
das, como fon te de pra zer e re a li za ção. Na ver da -
de, o tra ba lho ex pe ri men ta hoje, na gran de ma i o -
ria dos ca sos, uma re du ção ao la bor, le van do os
in di ví du os a en fren ta rem ro ti nas pe no sas em tro -
ca de ren da para so bre vi ve rem. Os vín cu los, a
iden ti da de, a plu ra li da de do tra ba lho aca ba ram
sen do en go li das pela sua mer can ti li za ção. Isso
sem fa lar das pes so as que nem mes mo têm es pa -
ço para la bo rar e dali re ti ra rem suas con di ções

bá si cas de so bre vi vên cia. Tal fato não pode pas -
sar des per ce bi do e sem so lu ções por par te da so -
ci e da de. Assim, tor na-se re le van te es tu dar as al -
ter na ti vas que sur gem, den tre elas o co o pe ra ti vis -
mo de tra ba lho, uti li za do por um nú me ro cada
vez ma i or de pes so as. Co o pe ra ti vas des te seg -
men to sur gem numa ve lo ci da de es pan to sa. Po -
rém, é ne ces sá rio ve ri fi car se esse co o pe ra ti vis mo 
re al men te se gue os prin cí pi os da dou tri na co o pe -
ra ti vis ta, de for ma a cons ti tu ir-se em um avan ço
di fe ren ci a do, viá vel e sa tis fa tó rio, ou se está pre -
ca ri zan do o tra ba lho dos en vol vi dos. Atra vés de
um es tu do de caso com pa ra ti vo, o tex to que se -
gue apon ta al gu mas con si de ra ções a este res pe i to.

Pa la vras-cha ve: re la ções de tra ba lho, co o pe -
ra ti vis mo, tra ba lho e labor.
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1  Introdução

Ana li san do o ce ná rio bra si le i ro e mun di al em
ter mos de “mer ca do” de tra ba lho e, con se qüen -
te men te, de dis tri bu i ção de ren da, po de mos no -
tar mu dan ças que ocor rem numa ve lo ci da de es -
pan to sa. Te mos como exem plos: as re la ções de
tra ba lho sem o vín cu lo do em pre go (pre ca ri za -
ção ou não do tra ba lho), o sur gi men to de for mas
al ter na ti vas de tra ba lho (for ma is e in for ma is), a
pres ta ção de ser vi ços de um mes mo pro fis si o nal
para vá ri as em pre sas (ter ce i ri za ção e quar te i ri za -
ção), a ro ta ti vi da de de fun ções e, até mes mo, de
em pre sas por par te dos tra ba lha do res, den tre ou -
tros. Os ter mos uti li za dos para de sig nar o que
está acon te cen do com o tra ba lho re ve lam a pro -
fun di da de das trans for ma ções: Alvin Tof fler acha
que va mos para o tra ba lho in te lec tu al, em ba la dos 
na ter ce i ra onda; Do me ni co De Masi nos ace nou
com um “agra dá vel ócio cri a ti vo, ati vo”; Ma nu el
Cas tells mos tra as pers pec ti vas do tra ba lho em
rede; Pi er re Lévy apon ta para um uni ver so co le ti -
vo de in te li gên cia com par ti lha da; Guy Aznar
apon ta para me nos tra ba lho e Je remy Rif kin para
o seu fim1. É nes se con tex to que se in se rem os
in di ví du os que es tão por trás das re la ções de tra -
ba lho. Na re a li da de, as mu dan ças no mer ca do de
tra ba lho cons ti tu em o pro ble ma cen tral do de -
sen vol vi men to so ci al, tan to em pa í ses al ta men te
in dus tri a li za dos como em pa í ses em de sen vol vi -
men to (TESCH, 1995).

Vol tan do a nos sa aten ção para a re a li da de do
Bra sil e do Rio Gran de do Sul, per ce be mos que
es ta mos vi ven do hoje num con tex to de mu i tos
pro ble mas nas re la ções de tra ba lho, as qua is es -
tão cada vez mais in di vi du a li za das. Ocor reu e
ocor re um en fra que ci men to dos mo de los co le ti -
vos de or ga ni za ção dos tra ba lha do res, ou seja, há
mu i tas di fi cul da des em se en con trar uma ou mais 

iden ti da des com par ti lha das. Exem plo dis so são
os sin di ca tos que per de ram cre di bi li da de, re pre -
sen ta ti vi da de e, como con se qüên cia, sua for ça
ne go ci al. Con si de re-se, além dis so, a re es tru tu ra -
ção eco nô mi ca, as no vas tec no lo gi as, a in te gra -
ção re gi o nal e in ter na ci o nal e, en tão, o que te mos
é um mer ca do de tra ba lho al ta men te ex clu den te,
e ca rac te ri za do pela in se gu ran ça, uma vez que o
ca pi ta lis mo não se im por ta com a ex clu são. A
ma i o ria dos in di ví du os que for mam a po pu la ção
eco no mi ca men te ati va de nos so país e de nos so
Esta do está acos tu ma da com a re la ção de em pre -
go e não com a “em pre ga bi li da de” e/ou com as
for mas al ter na ti vas de tra ba lho. Empre ga bi li da de 
aqui en ten di da como a ca pa ci da de do in di ví duo
de se in clu ir no mer ca do de tra ba lho, de ter sua
ocu pa ção, seja ela atra vés de um vín cu lo em pre -
ga tí cio ou não, sen do por tan to di fe ren te do em -
pre go. O que fa vo re ce a em pre ga bi li da de de um
in di ví duo é o con jun to de co nhe ci men tos e ha bi -
li da des que pos sui, so ma do às ati tu des que cos tu -
ma ter (MINARELLI, 1995).

A re a li da de bra si le i ra em ge ral, e do Rio Gran -
de do Sul (RS) em par ti cu lar, re ve la al tos ín di ces
de de sem pre go, de con cen tra ção da ren da, de
mar gi na li za ção das pes so as sem aces so ao tra ba -
lho, acres ci dos ain da do sen ti men to de cons tan te
in se gu ran ça e in cer te zas. Mes mo as pes so as que
es tão ocu pa das, que de ve ri am es tar tra ba lhan do,
na sua ma i o ria não con se guem ter tra ba lho re a li -
za dor e dig no como de ve ri am, ape nas la bo ram
para po der so bre vi ver. Assim, per ce be mos uma
ho mo ge ne i za ção de com por ta men tos ro bo ti za -
dos, man ti da por rí gi das hi e rar qui as, por um in di -
vi du a lis mo ex tre mo, ba se a dos num uti li ta ris mo
mer can ti lis ta. Não há es pa ço para o com pro mis -
so, para a con fi an ça, para a sub je ti vi da de. A ro ti -
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na do la bo rar tor na-se ma çan te e alu ci na do ra
para os indivíduos.

O mun do pas sa por cons tan tes mu dan ças
eco nô mi cas, so ci a is e/ou cul tu ra is, como a glo -
ba li za ção, os avan ços tec no ló gi cos, a ra ci o na li za -
ção das ta re fas e dos es to ques, a au to ma ção, a su -
pe ra ção da es cas sez glo bal, as par ce ri as, as ter ce i -
ri za ções, den tre ou tras. Nes te ce ná rio mu tan te
ve ri fi ca-se que a so ci e da de está “pro du zin do” in -
di ví du os cada vez mais au tô no mos e, con se qüen -
te men te, as re la ções de tra ba lho es tão cada vez
mais in di vi du a li za das. Mas será que este con tex to 
é sus ten tá vel? Será que não con ti nu a mos a apos -
tar no ple no em pre go, quando sua concretização, 
há mu i to, já deixou de ser possibilidade?

Ge ral men te, são nos mo men tos de di fi cul da -
des e de gran des in cer te zas que sur gem os pro je -
tos al ter na ti vos. Alter na ti vas como o tra ba lho in -
for mal, o tra ba lho so li dá rio, as re des de co o pe ra -
ção, o as so ci a ti vis mo e, além des sas, o co o pe ra ti -
vis mo de tra ba lho. Com o cres cen te ín di ce de de -
sem pre ga dos, es tão sur gin do, em gran de es ca la,
no vas co o pe ra ti vas de tra ba lho (BOGO, 1999).

Mas será, re al men te, que o co o pe ra ti vis mo
for mal e tra di ci o nal está se con fi gu ran do na prá -

ti ca em um avan ço di fe ren ci a do nas re la ções de
tra ba lho, sen do ca paz de unir tra ba lha do res por
suas afi ni da des pro fis si o na is, ca paz de li ber tar a
for ça de tra ba lho da de pen dên cia dos do nos do
ca pi tal e de eli mi nar o in ter me diá rio? Será que os
tra ba lha do res as so ci a dos es tão sen do ges to res
das co o pe ra ti vas e dos re cur sos, dis tri bu in do me -
lhor a ren da, me lho ran do sua qua li da de de vida e
in se rin do-se de for ma mais efe ti va na so ci e da de
atu al? Ou será que o cooperativismo está sendo
utilizado como uma forma de precarizar ainda
mais o trabalho?

A pes qui sa que se gue bus ca tra çar pis tas a cer -
ca de pos sí ve is res pos tas para es tas ques tões. O
fez atra vés de um es tu do de caso re a li za do para
apresen ta ção da dis ser ta ção do mes tra do em
Ciências So ci a is Apli ca das do au tor, re a li za do na
Uni ver si da de do Vale do Rio dos Si nos –
UNISINOS. Ou seja, o que se apre sen ta a se guir é
um re su mo des sa dis ser ta ção, onde dis cu ti re mos
o tra ba lho(?), as re la ções de tra ba lho e de po der
nas co o pe ra ti vas, e até que me di da elas po dem
ser con si de ra das um avan ço e/ou uma pre ca ri za -
ção, quan do com pa ra das as atu a is re la ções de tra -
ba lho.
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2  O tra ba lho?

Para que pos sa mos en ten der o co o pe ra ti vis -
mo e as re la ções de tra ba lho que dele emer gem,
quan do da sua ten ta ti va de con cre ti za ção prá ti ca,
é im por tan te que fa ça mos uma in cur são pelo
mun do do tra ba lho, seus (pré) con ce i tos, sua im -
por tân cia, suas trans for ma ções e seus de ma is as -
pec tos re le van tes.

2.1 Tra ba lho: seu sig ni fi ca do e sua di vi são

Se de fi nir mos o que é tra ba lho atra vés de al -
guns ter mos or ga ni za dos um após o ou tro, de
for ma a cons tru ir mos um con ce i to úni co, es ta re -
mos, já no iní cio, sen do pre ten si o sos e in cor ren -
do num erro que por inú me ras ve zes é co me ti do,
pois, por mais com ple to que for o con ce i to por
nós de sen vol vi do, sem pre re pre sen ta rá uma de fi -
ni ção sim plis ta di an te da com ple xi da de que en vol -
ve o tra ba lho e suas re la ções.

Con sul tan do um sim ples di ci o ná rio, o te mos
de fi ni do como uma ati vi da de que gera uma ou
mais uti li da des e que tam bém pos sui cus tos, ten -
do por ca rac te rís ti ca o en vol vi men to de ati vi da de 
fí si ca e men tal do in di ví duo, apli ca das às co i sas,
vi san do de las ob ter uma uti li da de para si ou para
ou trem (MAIA, 1980). Já um di ci o ná rio de so ci o -
lo gia traz a pa la vra tra ba lho como sen do do ba i -
xo la tim, tri pa li um: instru men to de tor tu ra. Ou,
ain da, te mos tra ba lho de fi ni do como ação do
ho mem que, pela in ter ven ção de todo o seu ser e 
gra ças a sua ca pa ci da de de an te ci pa ção ra ci o nal,
do mi na a na tu re za para a fa zer ser vir aos seus
fins e de modo a per mi tir a sua pró pria re a li za -
ção. Na ver da de, esta de fi ni ção pode ser com -
ple ta da de vá ri as for mas, uma vez que tra ba lho
com pre en de sem pre uma de fi ni ção do ho mem e 
do seu lu gar no mun do. Por exem plo: “é o con -
jun to das ações que o ho mem, com um fim prá ti -

co, uti li zan do o seu cé re bro, as suas mãos, uten sí -
li os e má qui nas, exer ce so bre a ma té ria, ações
que, por seu lado, agem so bre o ho mem, mo di fi -
can do-o” (FRIEDMANN, apud BIROU, 1966, p.
409). Ou, tam bém, é a “úni ca fon te de ri que za
das na ções” (SMITH apud BIROU, 1966, p. 409).
Marx con si de ra va o tra ba lho como úni ca fon te
de va lor, po rém já aler ta va para sua re du ção a
sim ples mer ca do ria pelo ca pi ta lis mo.

A for ma como se de fi ne tra ba lho não é tão
im por tan te quan to o sig ni fi ca do que ele tem para
as pes so as. To dos nós nas ce mos tra ba lha do res,
pre ci sa mos do tra ba lho, em seu con ce i to am plo,
como ve re mos a se guir, para nos re a li zar. Po rém,
a com ple xi fi ca ção do tra ba lho foi dan do a ele
uma fun ção mu i to mais eco nô mi ca do que so ci al. 
E, mes mo que au to res como Cla us Offe mos -
trem que a so ci e da de do tra ba lho está em cri se, à
me di da que o tra ba lho re mu ne ra do for mal per -
deu sua qua li da de sub je ti va de cen tro or ga ni za -
dor das ati vi da des hu ma nas, da auto-es ti ma e das
re fe rên ci as so ci a is, as sim como das ori en ta ções
mo ra is, tor nan do-se im pró prio para a fun da men -
ta ção da iden ti da de (ANTUNES, 2003), o tra ba -
lho ain da é tido pela hu ma ni da de como im por -
tan te fon te de re fe rên cia, como um dos ele men -
tos mais ne ces sá ri os na vida das pes so as, o que
vem acar re tan do uma sé rie de pro ble mas para
elas.

Importante per ce ber mos que a fase vi vi da
atu al men te é uma fase em que o tra ba lho de nos -
sa so ci e da de (que se de no mi na de so ci e da de do
co nhe ci men to, ou pós-in dus tri al, ou ain da da
in for ma ção) é tido como a ca pa ci da de de cri ar,
ino var (ain da que su per fi ci al men te), de in te ra gir
em re des mun di a is (mes mo que sem for mar vín -
cu los mais só li dos), de ser em pre en de dor, de
cri ar no vas re la ções, de ser ao mes mo tem po um 
agen te trans for ma dor lo cal, co nec ta do com um
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mundo cada vez mais glo bal. Ou seja, es tar mos
sem pre pron tos a aban do nar a nar ra ti va de nos -
sas pró pri as vi das e par tir para ou tras ten ta ti vas,
para no vos ca mi nhos, para di fe ren tes de sa fi os
(SENNETT, 2006). Po rém, mes mo que se viva
hoje esta fase na for ma ta ção do mun do do tra ba -
lho, como des cri to nas idéi as aci ma, as pes so as
ain da bus cam nele uma fon te de re a li za ção, uma
fon te de cen tra li za ção de suas iden ti da des (tra ta -
re mos des te as pec to num item es pe cí fi co a se -
guir). Por tan to, logo per ce be mos que a fun ção
so ci al do tra ba lho cada vez mais de i xa de se con -
cre ti zar no ce ná rio atu al. O tra ba lho as sa la ri a do
for mal está se trans for man do de re gra em ex ce -
ção e pri vi lé gio, uma es pé cie de apa ná gio de uma
eli te de tra ba lha do res. Con vi ve mos numa so ci e -
da de em que mu i tas pes so as não pos su em tra ba -
lho, ou tras pos su em for mas in for ma is de tra ba -
lho para so bre vi ve rem, e, ain da, mu i tos tra ba lha -
do res as sa la ri a dos for ma is es tão to tal men te ou
mu i to in sa tis fe i tos com suas ocu pa ções.

So ma da a esta fase está um agra van te de que o
mun do glo ba li za do é um mun do ex tre ma men te
ca pi ta lis ta, for ja do sob um pa ra dig ma he ge mô ni -
co que in sis te em trans for mar e re du zir to das as
re la ções a sim ples tro cas mer can tis, im preg nan -
do nas pes so as uma ló gi ca uti li ta ris ta, hi per-com -
pe ti ti va, na qual, para re a li zar al gum ato ou de sen-
ca de ar qual quer ação, o in di ví duo ne ces si ta re ce -
ber algo com pen sa dor em tro ca. Algo que lhe
per mi ta di zer que con quis tou uma van ta gem mer -
cantil. Assim, re a li za da esta tro ca mer can ti lis ta,
ge ral men te re gi da por um vín cu lo for mal, es go -
ta-se qual quer tipo de re la ção, seja ela lo cal e/ou
glo bal, que pos sa ter sido de sen ca de a da en tre
dois ou mais in di ví du os e ins ti tu i ções. As par tes
envol vi das vol tam a se tor nar des co nhe ci das, des -
vin cu la das, sem a exis tên cia de com pro mis so mú -
tuo. Esta é a ló gi ca da eco no mia ca pi ta lis ta. A efi -
ciên cia ca pi ta lis ta não toma em con ta, se não uti li -
ta ri a men te, os be ne fí ci os so ci a is a se rem ge ra dos
pela ação eco nô mi ca, tais como pos tos de tra ba -
lho, va lo ri za ção do ser hu ma no, qua li da de de
vida e ou tros (GAIGER apud CATTANI, 2003).

Assim, o ca pi ta lis mo eli mi nou e ten de a eli mi -
nar cada vez mais dos am bi en tes de tra ba lho,

bem como do co ti di a no hu ma no, o vín cu lo que
não seja de ter mi na do por mo ti vos eco nô mi cos.
A dá di va, por exem plo, pas sa a ter es pa ço re du zi -
dís si mo em nos sa so ci e da de. Por es sên cia, ela
pro põe um ris co no qual um in di ví duo re a li za
uma ação a par tir da qual sur ge um com pro me ti -
men to por par te de ou tro(s) in di ví duo(s), po rém
sem ser este vín cu lo re gi do por re la ções for ma is.
É uma re la ção fun da da por vín cu los pes so a is. A
dá di va é a ação ou pres ta ção re a li za da sem es pe -
ra, ga ran tia ou cer te za de re tri bu i ção, ou seja,
com por ta uni ca men te uma di men são de gra tu i -
da de (CAILLÉ, 1998).

O ho mem pre ci sa, ou ao me nos pre ci sa va, de
vín cu los afe ti vos para se re a li zar, para bus car sua
auto-mo ti va ção. A mo ti va ção da vida hu ma na
está, ou ao me nos sem pre es te ve, di re ta men te li -
ga da à afe ti vi da de. O tra ba lho por de fi ni ção, em
seu as pec to so ci al, de ve ria ser um es pa ço que ga -
ran tis se la ços afe ti vos, que per mi tis se as pes so as
exer ce rem sua sub je ti vi da de, sua cri a ti vi da de, te -
rem au to no mia e vín cu los com as de ma is pes so as 
e ins ti tu i ções. Vín cu los es ses não ape nas for ma is
e eco nô mi cos, mas tam bém vín cu los mo ra is, cul -
tu ra is, so ci a is, afe ti vos etc. Mas como po de rá o
ho mem re a li zar-se em seu tra ba lho se este foi re -
du zi do e es mi ga lha do numa di vi são que ob je ti va
apenas a su pe ra ção con ti nu a da dos ní ve is quan ti -
ta ti vo e qua li ta ti vo da pro du ção, in de pen den te
das con se qüên ci as tra zi das por esta ob je ti za ção?

Para vi su a li zar mos a com ple xi da de des ta pro -
ble má ti ca e sua in fluên cia na vida dos se res hu -
ma nos, em seus mais va ri a dos as pec tos, faz-se
ne ces sá rio re la tar mos al guns as pec tos da di vi são
do tra ba lho, que mu i to con tri bu í ram para se al -
can çar a atu al si tu a ção.

Se gun do La ka tos (1985, p. 218-219), “a di vi -
são do tra ba lho, en tre in di ví du os e gru pos, é uni -
ver sal: tem sua ori gem no iní cio da vida hu ma na
gru pal e pode ser en con tra da em to das as so ci e -
da des do pas sa do e do pre sen te”. Res sal ta ain da
que a pri me i ra di vi são se dava em fun ção do sexo
e da ida de, sen do que ca rac te rís ti cas como a for -
ça, a ha bi li da de, den tre ou tras, de fi ni am o que
ho mens e mu lhe res re a li za ri am, con for me ain da
os anos de vida que pos su íam. Nas so ci e da des
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oci den ta is ar ca i cas do Me di ter râ neo (como Mi ce -
nas), esta di vi são já dava si na is de acen tu a ção
(FRIEDMANN, 1983). Po rém, o ca pi tal não se
sa tis fez com esta di vi são na tu ral e im ple men tou,
e vem im ple men tan do, uma or ga ni za ção do tra -
ba lho cada vez mais di vi di da, em bus ca da es pe -
ci a li za ção, que en ten de mos, pe las prá ti cas ado ta -
das, mu i to mais como a “me ca ni za ção do ho -
mem” do que como o acú mu lo de co nhe ci men -
tos es pe ci a li za dos. Ou seja, a me ca ni za ção tra zi da 
e in ten si fi ca da pe las re vo lu ções in dus tri a is foi fa -
tor de ter mi nan te no au men to da di vi são do tra -
ba lho. Tam bém foi re a li za da a es pe ci a li za ção das
pró pri as má qui nas, além dos ho mens. Tudo vis to 
com ex tre ma nor ma li da de na gran de ma i o ria dos
ca sos até hoje, jus ti fi can do-se as con se qüên ci as
ne ga ti vas como um cus to nor mal di an te de uma
vi são pro gres sis ta, que tem no de sen vol vi men to
eco nô mi co o “deus” ca paz de re sol ver os pro ble -
mas que a so ci e da de vem acu mu lan do ao lon go
dos anos. Para Fri ed mann (1983), uma cren ça
que do mi na va os ho mens no fi nal do sé cu lo XIX

e no iní cio do sé cu lo XX era a de que a di vi são do
tra ba lho faz par te do pro ces so de evo lu ci o nis mo, 
es tan do gra va da no pró prio cur so do pro gres so,
e que a cres cen te di vi são do tra ba lho e das fun -
ções se com ple men ta ria na tu ral men te pela har -
mo nia das es pe ci a li da des. Por tan to, a frag men ta -
ção das ta re fas es ta ria no mito pro gres sis ta da
gran de ma i o ria dos en ge nhe i ros do ve lho mun -
do. Mu i tos téc ni cos, ad mi nis tra do res, tra ba lha -
do res e ou tros têm esta vi são até hoje.

Des sa for ma, o tra ba lho aca ba por se des qua -
li fi car na tu ral men te. Qu an to mais o tra ba lho for
di vi di do, a ten dên cia é que as ta re fas se tor nem
cada vez mais sim ples, mais su per fi ci a is, mais fá -
ce is de se rem apren di das, exi gin do me nos pen sar 
e mais me ca ni zar as ações, des qua li fi can do quem
as exe cu ta e ain da per mi tin do que “qual quer” in -
di ví duo a re a li ze com pou cos dias ou ho ras de
tre i na men to, o que man tém uma cer ta do mi na -
ção so bre os tra ba lha do res. A qua li fi ca ção pre ci -
sa ser bus ca da pe los tra ba lha do res fora de suas
em pre sas, uma vez que seus ofí ci os es tão re du zi -
dos a um uni ver so mu i to pe que no, que aca ba
lhes des qua li fi can do gra du al men te. Apren dem

cada vez mais a fa zer me nos. A qua li fi ca ção é
tida, na ma i o ria dos ca sos, como si nô ni mo de
mais ve lo ci da de, de ma i or pro du ção. Qu an to mais 
rá pi do o ope rá rio de uma me ta lúr gi ca con se gue
de sen vol ver sua ta re fa, ou quan to mais má qui nas
ele con se gue mo ni to rar ao mes mo tem po, mais
qua li fi ca do ele é. Para Fri ed mann (1983, p. 47),
“o tra ba lha dor aca ba atro fi an do sua ca pa ci da de
de pen sar e, quan do de sa fi a do a fa zer ta re fas
mais com ple xas, o que po de ria lhe re sul tar em
mais sa tis fa ção, aca ba sen do re sis ten te pois não
quer mais pen sar para trabalhar”.

Assim, o tra ba lho con ti nua sen do a fon te onde
o ser hu ma no vai ten tar bus car sua re a li za ção,
for ma tar sua iden ti da de, mas, di an te de ta ma nha
di vi são e es pe ci a li za ção, ele aca ba por não ter
suas ex pec ta ti vas cor res pon di das. Tra ba lhar aca -
ba sen do algo ex tre ma men te ma çan te, can sa ti vo
e pe no so. A frus tra ção das pes so as com o tra ba lho 
nas pa la vras de Druc ker (apud FRIEDMANN, 1983, 
p. 65):

A pro du ção em sé rie tra di ci o nal im pli ca para o ope ra -
dor três ca u sas la ten tes de per tur ba ções: a au to ma ti za -
ção do tra ba lho, re du zi do a um úni co mo vi men to, au -
men ta a fa di ga, con duz a da nos fi si o ló gi cos e ner vo sos
(ti ques, do res de ca be ça, sur dez, ne u ri tes). Em se gun do 
lu gar, o ope rá rio fica su je i to a se guir a ca dên cia do ope -
ra dor mais len to da ca de ia, sem po der tra ba lhar se gun -
do seu rit mo pes so al, do que re sul tam, ain da aqui, fa di -
ga, ir ri ta bi li da de, ex plo sões e ner vo sis mo. Enfim, o
ope rá rio, não efe tu an do ja ma is um tra ba lho com ple to
com o qual pos sa iden ti fi car sua ati vi da de pes so al, se
acha pri va do de in te res se e frus tra do.

Por tan to, não nos sur pre en de o au men to do
nú me ro de pes so as com pro ble mas de de pres são, 
de do en ças men ta is e fí si cas, bas tan te re la ci o na -
das com o tra ba lho.

Di an te dos fa tos apre sen ta dos, po de mos ver
que é mu i to di fí cil de fi nir o que é tra ba lho em
fun ção do que vem ocor ren do ao lon go dos
anos. O cer to se ria de fi ni-lo como fon te de pra -
zer ou de so fri men to? Como es pa ço de au to no -
mia, de ex pres são da sub je ti vi da de dos tra ba lha -
do res, ou como do mi na ção e sub mis são? Uma
sé rie de ques ti o na men tos se ri am fe i tos di an te de
um úni co con ce i to, uma vez que ele tem toda
uma pers pec ti va his tó ri ca. Mas por acre di tar mos
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no tra ba lho como uma das cen tra li da des na vida
das pes so as, como fon te da cons tru ção de iden ti -
da de, como pro pul sor de mo ti va ção, como for -
ma de su pri mir ne ces si da des fí si cas e psí qui cas
di re ta men te li ga das ao todo da vida das pes so as,
pro po mos uma dis tin ção en tre o que ver da de i -
ramen te pode ser este tra ba lho e o que não o é, ao 
que de no mi na mos de labor.

2.2 Tra ba lho X La bor

Tra ba lho é di fe ren te de la bor. Para Hel ler
(apud FRIEDMANN, 1983), Marx já fa zia uma
dis tin ção uti li zan do dois ter mos dis tin tos para
ca rac te ri zar o que de no mi na va de du pla di men -
são do tra ba lho: work e la bour. O pri me i ro (work)
re a li za-se como ex pres são do tra ba lho con cre to,
que cria va lo res so ci al men te úte is. O se gun do (la -
bour) ex pres sa a exe cu ção co ti di a na do tra ba lho,
con ver ten do-se em si nô ni mo de tra ba lho ali e na -
do. Não exis tem mu i tas pro vas des te fato, po rém 
uma é mar can te. To das as lín guas eu ro péi as, tan -
to an ti gas como mo der nas, pos su em dois ter mos
de eti mo lo gi as di fe ren tes para de sig nar o que
hoje se re duz a mes ma co i sa: tra ba lho (ARENDT, 
1999). A pa la vra la bor tam bém ja ma is in di ca o
pro du to fi nal. Já o ter mo tra ba lho é cos tu me i ra -
men te uti li za do para esta in di ca ção. Mas o pa ra -
dig ma he ge mô ni co atu al co lo ca como úni ca ver -
da de o sis te ma eco nô mi co vi gen te, que re du ziu
tra ba lho a la bor, que dis sol veu os vín cu los, que
trans for mou as re la ções em tro cas mer can tis.

O la bor é um pro ces so que pode ser in di vi du al
ou co le ti vo, que bus ca aten der uma ou mais ne -
ces si da des do in di ví duo. Ele move-se no mes mo
cír cu lo do pro ces so bi o ló gi co, é in ter mi ná vel,
uma vez que acom pa nha a vida. O fato de ser
pro du zi do para aten der a ne ces si da des vi ta is dos
in di ví du os aca ba fa zen do do la bor uma con ti nu i -
da de obri ga tó ria, uma ro ti na, que ge ral men te é
acom pa nha da pelo so fri men to. A es cra vi dão foi
uma for ma de ten tar ex clu ir o la bor da vida de al -
guns pri vi le gi a dos, sub ju gan do ta re fas ne ces sá ri as
à vida hu ma na a ou tros (es cra vos) (ARENDT,
1999). Ou tra ca rac te rís ti ca do la bor é que ele é

con su mi do no mo men to da sua pro du ção, não
sen do pas sí vel de acu mu la ção.

Por ou tro lado, o tra ba lho pre su me cri a ti vi da -
de, acres cen ta ar ti fí ci os à vida hu ma na, pois pode 
ser acu mu la do, pode re sul tar em pro du tos fi na is
e não é to tal men te con su mi do no mo men to de
sua pro du ção. Os pro du tos do tra ba lho, e não do
la bor, ga ran tem a per ma nên cia e a du ra bi li da de
sem o qual o mun do não se ria pos sí vel. O tra ba -
lho ter mi na quan do o ob je to, quan do o que se
pre ten de está pron to, por tan to não é cí cli co como
o la bor. No tra ba lho é que mo de la mos sub je ti vi -
da des e que da mos con ta da com ple xi da de da
vida. No tra ba lho é que te mos a gra ça, que po de -
mos nos cons tru ir como pes so as. O tra ba lho
pres su põe a cri a ti vi da de, gera uma des con ti nu i -
da de, uma com ple xi da de, evi den cia sub je ti vi da -
des, di fe ren ci a ções, ino va ções, con vi ve com in -
cer te zas e pluralidade.

O pen sar é la bor. Po rém, no mo men to que o
ho mem ma te ri a li za seu pen sa men to, suas idéi as
em ob je tos, pas sa a ser tra ba lho. Os bens de con -
su mo exi gi dos pelo nos so cor po são pro du zi dos
pelo seu la bor e são ma te ri a li za dos em ob je tos de
uso da vida hu ma na pelo tra ba lho. Se só se ti ves -
se o la bor não se conheceriam as coisas, por
exemplo.

Assim, per ce be mos fa cil men te que a so ci e da -
de “mo der na” se or ga ni za no la bor, não con se -
guin do en ten der o tra ba lho. A or ga ni za ção in -
dus tri al se dá, na sua gran de ma i o ria, or ga ni za da
no la bor e não no tra ba lho. Pou cos de têm a apro -
pri a ção e mantêm os tra ba lha do res den tro de
uma ro ti na, de uma con ti nu i da de de fi ni da. Suas
ati vi da des li mi tam-se ao la bor e, mes mo ge ran do
para eles so fri men to, con ti nu am a fazê-las, pois
ne ces si tam la bo rar para aten der sua ne ces si da de
de so bre vi vên cia. Ou seja, a “era mo der na” glo ri -
fi cou o que de no mi na de tra ba lho como a fon te
de to dos os va lo res. Po rém, re du ziu esse tra ba lho 
a la bor. Se pa rou o tra ba lho pro du ti vo do im pro -
du ti vo, di vi diu as ati vi da des em tra ba lho ma nu al
e intelectual.

Ba se an do-se nes sas cons ta ta ções, afir ma mos
que, ao pen sar em eco no mia so li dá ria, se fará
ne ces sá rio rom per a or ga ni za ção ba se a da no la -
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bor. Deve ha ver a de sa pro pri a ção e a ocu pa ção
de es pa ços pelo tra ba lha dor. O tra ba lho é um es -
pa ço de co o pe ra ção, de di fe ren ci a ção e não o la -
bor. Sem pre que a co o pe ra ção se fun da men tar
no pa ra dig ma do la bor ter-se-á uma co o pe ra ção
vol ta da a man ter o equi lí brio e não a bus car um
rom pi men to. É a co o pe ra ção que as em pre sas
bus cam. Uma co o pe ra ção me câ ni ca que man tém
seu equi lí brio como em pre sas ca pi ta lis tas. Esta
ló gi ca é man ti da como to ta li tá ria, sen do que to -
das ini ci a ti vas con trá ri as são es ma ga das. Des vir -
tu am-se, mu i tas ve zes, me ca nis mos como os pro -
gra mas de qua li da de to tal, para man ter um equi lí -
brio, ao me nos apa ren te. Igno ra-se que o con fli to 
é algo nor mal, eli mi nan do-o ar ti fi ci al men te, de i -
xan do de lado o fato de não exis tir um pa ra dig ma 
úni co, ab so lu to. O co o pe ra ti vis mo, para ser al -
ter na ti va e ser ver da de i ra men te um co o pe ra ti vis -
mo de tra ba lho, ten do em vis ta os seus prin cí pi -
os, sua fi lo so fia e dou tri na, não pode man ter esta
ló gi ca.

Se o fi zer po de rá es tar uti li zan do ape nas o la -
bor, a ra ci o na li da de im pos ta pelo mo de lo he ge -
mô ni co, re ti ran do das re la ções a dá di va, o com -
pro me ti men to, e al can çará um pa ra dig ma de co -
o pe ra ção bas tan te fra gi li za do, no qual os ris cos
de se re pe ti rem os er ros e pro ble mas do atu al mo -
de lo do mi nan te se rão bas tan te ele va dos.

2.3 Con tex to atu al do mun do do tra ba lho

Ana li san do a evo lu ção do mun do, des de seus
pri me i ros re gis tros, em to dos os pe río dos, se rão
no ta das mu dan ças. Nada fica es tá ti co. Tudo vai
se trans for man do, evo lu in do, al gu mas ve zes de
for ma po si ti va e ou tras ve zes de for ma ne ga ti va.
O que va ria é a ve lo ci da de em que es sas mu dan -
ças ocor rem. Ao lon go das dé ca das de 1970,
1980, 1990, do sé cu lo XX, até os dias atu a is, o
mun do pas sou e pas sa por mu i tas trans for ma -

ções. Trans for ma ções es sas que ocor rem de for -
ma cada vez mais ace le ra da.

O Bra sil e o Rio Gran de do Sul fa zem par te
des se con tex to de trans for ma ções. Como exem -
plos des sas trans for ma ções, res sal tem-se a aber -
tu ra po lí ti ca, a aber tu ra eco nô mi ca, a glo ba li za -
ção, a in tro du ção de tec no lo gi as, a re en ge nha ria,
a in ter net, as or ga ni za ções em rede, a in tem po ra li -
da de dos fa tos e atos, en tre ou tras. Den tro des te
con tex to, notam-se múl ti plas e ace le ra das mu -
dan ças no tra ba lho. Na prá ti ca, nota-se que tais
trans for ma ções tra zem al gu mas con se qüên ci as,
sen do uma de las a ex clu são2 de mu i tas pes so as
do mer ca do de tra ba lho e, con se qüen te men te, do 
di re i to à cidadania.

Para os de fen so res da to tal li ber da de do mer -
ca do, as mi lha res de em pre sas que che gam à fa -
lên cia são con si de ra das ine fi ci en tes e, por tan to,
não de vem mes mo so bre vi ver (SINGER apud
GONZÁLEZ, 2000). Mas o que fa zer com os ci -
da dãos, tra ba lha do res des sas em pre sas? O re -
sul ta do que se tem é uma imen sa le gião de ex clu -
í dos. Exclu são essa de sen ca de a da, em gran de
par te, pela fal ta de em pre gos. Ou, ain da, pela
exis tên cia de su bem pre gos, que per mi tem às
pes so as so bre vi ver, e não ser ci da dãs, com uma
vida dig na, como agen tes ati vas de nos sa so ci e da -
de, atu an tes e re co nhe ci das como tal. Isso sem
fa lar da ex clu são eco nô mi ca, pro vo ca da por uma
gran de con cen tra ção de ren da. O fe nô me no da
ex clu são, seja ela eco nô mi ca e/ou so ci al, não
pode pas sar des per ce bi do. A le gião de ex clu í dos
cla ma e pre ci sa de so lu ções, de pre fe rên cia em
cur to pra zo.

O de sem pre go não é um fe nô me no novo.
Des de o fi nal do sé cu lo XIX já se têm re gis tros de 
fun dos de sen vol vi dos para a as sis tên cia de de -
sem pre ga dos, como é o exem plo de Ber na em
1883 e em Co lô nia em 1896. Já na Fran ça, em
1905, e na Ingla ter ra, a par tir de 1911, cri a ram-se
fun dos com pul só ri os. Em 1929, hou ve a cri se

13

2 Qu an do usa mos a pa la vra ex clu são, a en ten de mos como “cons ti tu í da por um pro ces so cu mu la ti vo de vul ne ra bi li da des
eco nô mi cas, so ci a is, po lí ti cas, cul tu ra is e sim bó li cas, que pro mo vem a mar gi na li za ção e a rup tu ra dos la ços so ci a is”, con -
for me de fi ne RODRIGUES, Edu ar do V. de Alme i da. O Esta do-Pro vi dên cia e os pro ces sos de ex clu são-so ci al, in So ci o lo gia 
– Re vis ta da Fa cul da de de Le tras, Uni ver si da de do Por to, I Sé rie, Vol X, p. 5. In: www.le tras.up.pt/ds/edu a rod.htm .



dos Esta dos Uni dos, ge ran do gran de po pu la ção
de de sem pre ga dos. Vá ri as fo ram às ten ta ti vas
para se che gar no va men te ao ple no em pre go, in -
clu si ve com a par ti ci pa ção for te do Esta do, po -
rém ne nhu ma de las che gou a se con cre ti zar. Mas, 
na atu a li da de, o pro ble ma se agra vou de for ma
bas tan te acen tu a da, mos tran do que a pos si bi li da -
de do ple no em pre go não é mais viá vel. Ao fa zer -
mos uma aná li se do atu al con tex to, no ta mos que, 
re al men te, o de sem pre go é pro ble ma tan to para
pa í ses ri cos como para pa í ses po bres. Na ver da -
de, hou ve sim o es go ta men to dos re sul ta dos que
o cres ci men to eco nô mi co pode ge rar. Cres ci -
men to que, prin ci pal men te nos pa í ses con si de ra -
dos de sen vol vi dos, mas ca rou por mu i tos anos a
cri se do em pre go. Ana li san do a his tó ria, ve re mos 
que a par tir da dé ca da de 1980 hou ve um es go ta -
men to do cres ci men to eco nô mi co dos anos
1950-1970, e as po lí ti cas de se gu ri da de so ci al fo -
ram sen do aban do na das ou di mi nu í das em vá ri os 
pa í ses de sen vol vi dos. Qu an to aos pa í ses pe ri fé ri -
cos e/ou sub de sen vol vi dos, o ce ná rio é ain da
pior, pois ja ma is des fru ta ram dos be ne fí ci os do
auge do cres ci men to eco nô mi co e ain da não
pos su í ram, e não pos su em, bons me ca nis mos
de pro te ção aos de sem pre ga dos. Por tan to, na
atu a li da de, te mos o de sem pre go em al tos ín di -
ces na ma i o ria dos pa í ses do mun do, sem ter
con sen so so bre como re du zi-lo e/ou eli mi ná-lo, 
sen do este tal vez o fe nô me no de ex clu são so ci al
mais gra ve do mun do mo der no. A ma i o ria dos
es pe ci a lis tas re la ta que “em to das as eco no mi as
os es tu di o sos apon tam para um de sem pre go es -
tru tu ral e não me ra men te con jun tu ral” (VEIGA, 
2001, p. 58).

A uti li za ção de avan ça das tec no lo gi as, os pro -
ces sos de re en ge nha ria e as pro fun das re es tru tu -
ra ções, onde o alvo prin ci pal foi di mi nu ir cus tos
com cor tes de pes so al, fo ram fa to res que con tri -
bu í ram para o fe nô me no da ex clu são. Segundo
Tedesco (2001, p. 74):

Os avan ços tec no ló gi cos, as re es tru tu ra ções pro du ti vas 
e or ga ni za ci o na is e os pro ces sos glo ba is de aber tu ra
eco nô mi ca ca pi ta ne a dos pela or ga ni za ção Mun di al do
Co mér cio cons ti tu em, hoje, o pano de fun do de um ce -
ná rio mun di al que en vol ve di re ta men te oi to cen tos mi -
lhões de pes so as de sem pre ga das, o equi va len te a cin co
ve zes a po pu la ção do Bra sil.

No pro ces so de trans for ma ções tra zi das pela
aber tu ra de mer ca do, com ne ces si da de de re es -
tru tu ra ções or ga ni za ci o na is e tec no ló gi cas, pos -
tos de tra ba lho fo ram cri a dos ou ape nas des lo ca -
dos pelo uso de tec no lo gi as (PASTORE, 1998).
Po rém, por mais que se de fen da essa idéia, a re a li -
da de nos mos tra que tal fato não foi ca paz de
com pen sar o nú me ro de pos tos de tra ba lho des -
tru í dos e que tal com pen sa ção ja ma is ocor re rá.
Se as sim fos se, não exis ti ria uma imen sa le gião de 
pes so as sem em pre go ou tra ba lho. Vol tan do na
his tó ria ve re mos que no sé cu lo XIX a uti li za ção
de no vas fer ra men tas e má qui nas du ran te a Re -
vo lu ção Indus tri al con du ziu ao êxo do ru ral, em -
bo ra te nha cri a do mi lha res de pos tos de em pre go 
na in dús tria que ali nas cia. Já na Se gun da Re vo lu -
ção Indus tri al, so ma da a uti li za ção da ele tri ci da -
de, au men tou ain da mais o de sem pre go, agra va -
do ago ra pela di mi nu i ção drás ti ca do em pre go in -
dus tri al, de vi do à in for ma ti za ção, au to ma ção e
re es tru tu ra ções or ga ni za ci o na is3.

Gran des gru pos de de sem pre ga dos fo ram e
são for ma dos, fa zen do par te de les os tra ba lha do -
res que vi ram mu dar os pa ra dig mas, que vi ram o
sur gi men to de no vas for mas de tra ba lho, de no -
vas re la ções e de no vos per fis. Po rém, tudo de
for ma mu i to ace le ra da. Esses tra ba lha do res, por
ra zões di ver sas que não são o ob je to de es tu do
des se tra ba lho, não con se gui ram acom pa nhar as
mu dan ças e aca ba ram ex clu í dos. Ain da, não ha -
ve rá mais em pre go para to dos os ci da dãos, a não
ser que se am plie o que hoje en ten de mos por tra -
ba lho, e o des co le mos da obri ga to ri e da de de es -
tar vin cu la do à ren da. Assim, di an te des te ce ná -
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3 Con for me GOEMANN, Godo Ro dol fo, pode-se afir mar que o tra ba lho (e jun to com ele os em pre gos) mo veu-se nas se -
guin tes di re ções: da agri cul tu ra para a in dús tria (so ci e da de pós-ru ral/so ci e da de in dus tri al); da in dús tria para os ser vi ços
(so ci e da de in dus tri al/so ci e da de de ser vi ços); da ma té ria-pri ma para o co nhe ci men to (so ci e da de pós-in dus tri al/ou do co -
nhe ci men to).



rio, se tor na fá cil para o mer ca do exi gir que as
pes so as mu dem seus per fis e suas vi das a qual -
quer hora, a todo o mo men to, não se im por tan do 
com a ex clu são que isso sig ni fi ca e/ou gera. No
Qua dro 1, re su mi mos al gu mas mu dan ças ocor ri -
das em ter mos de exi gên cia do per fil pro fis si o nal, 
na pas sa gem do que se de no mi nou de ve lha para
nova economia.

Qu a dro1: Ca rac te rís ti cas dos pro fis si o na is na ve -
lha e nova eco no mia

Carac te rís ti cas do pro fis -
sional na ve lha eco no mia

Ca rac te rís ti cas do
pro fis si o nal na nova
eco no mia

Espe ci a lis ta Ge ne ra lis ta

Tra ba lho por fun ção Tra ba lho por re sul ta dos

Se ni o ri da de e ex pe riên cia Fle xi bi li da de e adap ta ção

Tre i na men to Vi vên cia

Vi são bu ro crá ti ca Vi são do ne gó cio

Vi são de cur to pra zo Vi são de es tra té gi as

Foco na or ga ni za ção Foco no mer ca do e na
so ci e da de

For ma ção edu ca ci o nal
“tra di ci o nal”

Re qua li fi ca ções e ro dí -
zio de ta re fas

For ma ção ad qui ri da de uma
vez por to das

Edu ca ção per ma nen te
e con ti nu a da

Car re i ra em uma em pre sa Vá ri as ocu pa ções ou
em pre gos

Li ne a ri da de em uma car re i ra Mu dan ça de tra je tó ri as

Empre go es tá vel Tra ba lhos e pro je tos

Fun ci o nal Cri a ti vo

Hi e rar quia rí gi da e ver ti cal Re des fle xí ve is

Vi são da ci da de, es ta do
ou na ção

Glo ba li za ção do mer ca do

Ra ci o na li da de Per cep ção

Ma te ri al Vir tu al

Fon te: Go e mann (2003)4

Essa ex clu são faz com que apa re çam pes so as
que são ver da de i ras “mor tas-vi vas”. Pes so as que
não vi vem, ape nas so bre vi vem. Sem tra ba lho e
ren da não con se guem aten der as suas ne ces si da -

des bá si cas e/ou às ne ces si da des fun da men ta is
das suas fa mí li as, mu i to me nos des fru tar de uma
vida dig na. São ex clu í dos de todo o pro ces so so -
ci al, per dem os sen ti dos de suas vi das e não con -
se guem se sen tir ci da dãos de seu país. Esses fa tos 
só po dem de sen ca de ar em vi o lên cia, em fal ta de
estru tu ras bá si cas, como sa ne a men to, sa ú de, nu -
tri ção e mu itas outras.

O mer ca do glo ba li za do, com pro du tos mu i to
as se me lha dos e con su mi do res seg men ta dos atrás 
de al gu ma di fe ren ci a ção, pro vo cou gran des mu -
dan ças na or ga ni za ção pro du ti va. A bus ca por
uma or ga ni za ção mais fle xí vel com mo de los de
pro du ção e co la bo ra do res di nâ mi cos, que pos si -
bi li tem uma pro du ção que aten da o cli en te de
for ma mais per so na li za da, sem que para isso se
per ca mu i to nos fa to res de eco no mia e re du ção
de custos (eficiência econômica), gerados pela
produção em escala, é um exemplo.

A mão-de-obra, até en tão acos tu ma da e ba se -
a da por dé ca das na or ga ni za ção in dus tri al tay lo -
ris ta/for dis ta, viu-se di an te da ne ces si da de de rá -
pi das mu ta ções para aten der, de for ma efi ci en te e 
efi caz, um mer ca do de cons tan tes flu tu a ções de
de man da (CAMPOS, 2001). Sem es sas trans for -
ma ções, ini ci al men te na for ma de or ga ni za ção, e,
logo em se gui da, re fle tin do di re ta men te em mu -
dan ças no per fil da mão-de-obra, em pre sa ne -
nhu ma so bre vi ve no atu al mer ca do, es tan do fa -
da da ao in su ces so. Então, as trans for ma ções fo -
ram im pos tas em for ma de ne ces si da de, de con -
di ção de so bre vi vên cia, não sen do per mi ti da a
escolha.

Assim, para os tra ba lha do res não foi e não é
ques tão de es co lha a aqui si ção de no vos co nhe ci -
men tos, o de sen vol vi men to de mais ha bi li da des e 
ati tu des. O ter de aban do nar toda uma tra je tó ria
pro fis si o nal, todo um his tó ri co de vida, para co -
me çar tudo de novo, de i xou de ser ques tão de es -
co lha. Mu dar é obri ga ção e não op ção. Ou o tra -
ba lha dor acom pa nha as exi gên ci as tra zi das pe las
trans for ma ções, des de aque la épo ca até hoje, ou
será mais um com po nen te a in te grar a le gião dos
ex clu í dos. Hoje, são exi gi das mu ta ções e adap ta -
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ções com bas tan te fre qüên cia. Mas, para ha ver
uma al te ra ção sig ni fi ca ti va das re la ções e con di -
ções de tra ba lho, de mo ra anos. Já as trans for ma -
ções exi gi das pela glo ba li za ção, pelo mer ca do,
são ime di a tas (GONZÁLES, 2000). E es sas trans -
for ma ções se de ram sem ne nhum tipo de pro te -
ção para as pes so as, prin ci pal men te nos mer ca -
dos eco nô mi cos dos pa í ses sub de sen vol vi dos. O
que ocor reu na ver da de é que, di an te da cri se eco -
nô mi ca, onde não ha via mais es pa ço para al tos
ín di ces de cres ci men to, e não ten do os avan ços
tec no ló gi cos ob ti dos ge ra do lu cros e va lo res ca -
pa zes de aten der a sede do ca pi ta lis mo ne o li be ral, 
este re sol veu bus car no mer ca do de tra ba lho o
au men to da equa ção de seus lu cros, co lo can do a
des re gu la men ta ção5 e fle xi bi li za ção6 des se mer -
ca do como a re ce i ta que so lu ci o na ria o pro ble ma
do de sem pre go. Assim fo ram eli mi na dos os me -
ca nis mos de se gu ri da de so ci al e ci da da nia, al can -
ça dos, a duras lutas, nos últimos tempos.

Essas re pen ti nas exi gên ci as tra zi das, so ma das
às trans for ma ções or ga ni za ci o na is e tec no ló gi cas 
ocor ri das nas em pre sas e ao de sem pre go em
mas sa, só po di am fa zer da in se gu ran ça uma va -
riá vel pre sen te na vida de qual quer pes soa. To dos 
se sen tem in se gu ros: os ci da dãos que es tão en -
tran do no mer ca do de tra ba lho, os apo sen ta dos
que con ti nu am tra ba lhan do, os tra ba lha do res em 
ge ral e suas fa mí li as. Essa in se gu ran ça não sur -
pre en de, uma vez que nos pa ra dig mas for ma dos
a par tir das re la ções de tra ba lho de sen vol vi das
até en tão, em pre go era si nô ni mo de se gu ran ça
(MINARELLI, 1995). Com os no vos pa ra dig mas
das re la ções de tra ba lho, por me lhor que seja o
em pre go que a pes soa de te nha, ela não mais pode
se con si de rar se gu ra. Então, para que as no vas re -
la ções de tra ba lho se de sen vol vam com êxi to é ne -
ces sá rio cri ar me ca nis mos, ins tru men tos que con -
tra po nham es sas pres sões (GONZÁLEZ, 2000).

Se gun do Tesch (1995, p. 9) “as mu dan ças na
es tru tu ra do mer ca do de tra ba lho, no per fil e na

na tu re za do pró prio tra ba lho, se cons ti tu em hoje
no pro ble ma cen tral do de sen vol vi men to so ci al,
tan to em pa í ses al ta men te in dus tri a li za dos como
em pa í ses em desenvolvimento”. Para ele (1995,
p. 10):

É ine gá vel que as es tra té gi as tra di ci o na is de ge ra ção de
em pre go e dis tri bu i ção da ren da es tão em che que nes te
novo mar co de glo ba li za ção e in te gra ção eco nô mi ca.
Elas ex clu em cada vez mais um ma i or nú me ro de pes -
so as do aces so a bens vi ta is, quan to mais os de con su -
mo du rá ve is.

Assim, fica evi den ci a da a im por tân cia de des -
per tar para a ne ces si da de de se pen sar e re a li zar
algo que pos sa ame ni zar e/ou so lu ci o nar tal pro -
ble ma e suas con se qüên ci as. Com o de sem pre go
e o su bem pre go, a con cen tra ção de ren da e suas
con se qüên ci as, como de si gual da des so ci a is, vi o -
lên cia e ou tros, são ine vi tá ve is. O ca pi ta lis mo,
sis te ma pre do mi nan te no mun do atu al men te,
mos tra-se in sus ten tá vel, uma vez que não ace na
para a re so lu ção des ses fa tos. Con for me da dos
do re la tó rio do Pro gra ma de De sen vol vi men to
Hu ma no da Orga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU), in ti tu la do Con su mo para o De sen vol vi men to
Hu ma no, en quan to os 20% mais ri cos da po pu la -
ção mun di al são res pon sá ve is por 86% do to tal
de gas tos com con su mo pri va do, os 20% mais
po bres res pon dem por ape nas 1,3%. Con for me
o do cu men to, “bem mais de um bi lhão de pes so -
as es tão pri va das de sa tis fa zer suas ne ces si da des
bá si cas de con su mo.”

Para No gue i ra (2002, p. 47), “nun ca hou ve,
como hoje, tan ta con cen tra ção de ri que zas e de
ren da em par ce las mi no ri tá ri as da so ci e da de, o
que re for ça o ca rá ter con tra di tó rio dos sis te mas
e das for mas de tra ba lho do ca pi ta lis mo con tem -
po râ neo”.

As di fi cul da des do sis te ma atu al em aten der a
de man da das pes so as no que diz res pe i to a tra ba -
lho são no ta das cla ra men te. Tal vez se jam ne ces -
sá ri os ape nas al guns ajus tes, ou, quem sabe, será

16

5 Enten de mos des re gu la men ta ção como o con jun to de me di das que bus cam es va zi ar a ca pa ci da de de in ter ven ção do Esta -
do na eco no mia, no mer ca do, re ti ran do pos sí ve is obs tá cu los que pos sam exis tir a au to re gu la ção do mer ca do.

6 Fle xi bi li za ção é tida pe los seus de fen so res como si nô ni mo de des re gu la men ta ção, como algo po si ti vo, que tor na as re la -
ções me nos bu ro cra ti za das, o que ge ra ria mais tra ba lho e em pre go. Po rém, con for me GOEMANN (2003), a re a li da de dos
anos 1990 mos tram que não há re la ção di re ta en tre fle xi bi li za ção e ge ra ção de mais em pre gos.



ne ces sá rio o de sen vol vi men to de um novo tipo
de or ga ni za ção so ci al e, con se qüen te men te, do
tra ba lho. O que não pode ocor rer é a in di fe ren ça
e a con formi da de di an te de uma bus ca de cres ci -
men to eco nô mi co, sem ter uma vi são cla ra dos
ob je ti vos a se rem atin gi dos. Mu i tos são ex clu í -
dos pelo ca mi nho, na bus ca des se de sen vol vi -
men to que não se sabe onde irá dar. Mais: não se 
pode en ca rar o de sem pre go, a de si gual da de so -
ci al, a fal ta de ren da e to dos as con se qüên ci as
ori undas como algo nor mal, ine ren te ao cres ci -
men to bus ca do pelo atu al sis te ma, que re sol ve ria
to das es tas questões.

É ine gá vel que o que se vive hoje não é ape nas 
uma cri se de em pre gos. O novo mo de lo fa bril e
suas pes qui sas bus cam uni ca men te o su ces so pro -
du ti vo, não le van do em con ta ques tões so ci a is do 
traba lho e do mer ca do eco nô mi co/pro du ti vo como
um todo. Mo rin (1995) já aler ta va para uma con -
cep ção re du to ra, na qual se ti nha o eco nô mi co
como o res pon sá vel por or ga ni zar to das as de -
ma is es fe ras da vida (po lí ti ca, so ci al, mo ral, psí -
qui ca)7. Toda essa trans for ma ção ocor re ra de
for ma ex tre ma men te rá pi da, pou co trans pa ren te, 
onde quem não con se guiu ou não con se gue se
adap tar aca ba como pró prio e úni co res pon sá vel
pelo seu auto-in su ces so. O de sem pre go não é
per ce bi do como de se qui lí brio ma cro e co nô mi co,
mas sim como um pro ble ma de na tu re za ape nas
indi vi du al, onde a prin ci pal ca u sa do de sem pre go 
é a des qua li fi ca ção tec no ló gi ca e/ou cul tu ral di an -
te de um mer ca do “glo ba li za do”. Mas as pes qui sas 
mos tram que não há uma obri ga tó ria re la ção en tre 
o ní vel de qua li fi ca ção da for ça de tra ba lho e os ín -
di ces de em pre go (POCHMANN, 1998).

O mes mo mer ca do que apre sen ta um tra ba -
lho to tal men te in tem po ral, lo cal e glo bal, ima te -

ri al por ve zes, o tor na mo nó to no e quem sabe ali e -
na dor em mu i tos ca sos, co lo can do toda a res pon -
sa bi li da de na pes soa por não con se guir ne nhum
tipo de ocu pa ção ou não ter um tra ba lho que lhe
de i xe fe liz. A mí dia por mu i tas ve zes mos tra que
as pes so as são po bres, sem tra ba lho ou ga nham
pou co por que não se es for çam, por que não são
em pre en de do ras de si pró pri as. O desem pre ga do
de i xa de ter ren da, de ser con su mi dor, e, aci ma de
tudo, é im pos sí vel para ele ser ci da dão.

Os po bres, de sem pre ga dos e ex clu í dos, aca -
bam se auto-acu san do da qui lo que são ví ti mas
(FORRESTER, 1997). Assim, ter uma ren da pro -
vi da por um la bo rar aca ba sen do en ca ra do pe las
pes so as como pri vi lé gio, sen do a ex clu são, a con -
cen tra ção de ren da, o po der na mão de pou cas e
in vi sí ve is pes so as e ins ti tu i ções vis tos como fe -
nô me nos nor ma is, ine ren tes a um pro ces so de
de sen vol vi men to eco nô mi co que es ta ria por se
com ple tar, re sol ven do as sim suas con tra di ções.
Po rém, como já mos tra mos, o que ocor re na re a -
li da de é um es go ta men to des te sis te ma, uma in -
com ple tu de cada vez maior.

Di an te dos fa tos apre sen ta dos, é ne ces sá rio e
ur gen te que sur jam al ter na ti vas ca pa zes de su prir
o in di ví duo de sua ne ces si da de de tra ba lho, como 
ge ra dor de ren da e como fon te de uma vida dig -
na. Para se fa zer fren te às mu dan ças atu a is do
mer ca do de tra ba lho, se ria um erro pre ten der que 
hou ves se uma úni ca for ma de re or ga ni zar a eco -
no mia e o tra ba lho: re des de co o pe ra ção, co o pe -
ra ti vis mo, em pre en di men tos in di vi du a is e mu i tas 
outras for mas de vem sur gir (KRAICHETE, 2000). 
Uma de las tal vez seja o co o pe ra ti vis mo de tra ba -
lho, que está em fran co cres ci men to.
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3  Co o pe ra ti vis mo de tra ba lho?

3.1 Co o pe ra ti vis mo de tra ba lho: ló gi ca 
de ges tão e suas re la ções no con -
tex to do atu al mer ca do

A li te ra tu ra atu al apre sen ta-se di vi di da quan to
ao pa pel que re al men te está sen do de sem pe nha do
pe las co o pe ra ti vas de tra ba lho na prá ti ca atu al -
men te, diante das mu dan ças tec no ló gi cas, mer ca -
do ló gi cas e or ga ni za ci o na is. Tais mu dan ças re fle -
tem di re ta men te nas re la ções de tra ba lho.

Se gun do Te des co (2001, p 71):

A exis tên cia des sas co o pe ra ti vas, em al guns ca sos, pode
sig ni fi car uma al ter na ti va es tra té gi ca na ge ra ção de em -
pre go e ren da. Por ou tro lado, quan do elas sur gem des -
ti tu í das do com pro mis so com os prin cí pi os co o pe ra ti -
vis tas en fra que cem a par ti ci pa ção dos tra ba lha do res,
com pro van do que tam bém po dem ser um ins tru men to 
fun ci o nal à ex plo ra ção e pre ca ri za ção das con di ções de
tra ba lho dos tra ba lha do res co o pe ra ti va dos.

Para o co o pe ra ti vis mo re al men te ser uma al -
ter na ti va di an te das no vas re la ções de tra ba lho, é
ne ces sá rio que ele atin ja os prin cí pi os de com pe -
ti ti vi da de exi gi dos pelo mer ca do. Po rém, é fun -
da men tal que ele man te nha sua es sên cia, seus
prin cí pi os. Será esse fato pos sí vel? As em pre sas
co o pe ra ti vis tas ne ces si tam con cor rer com em -
pre sas ca pi ta lis tas, num mer ca do ne o li be ral. No
en tan to, isso não sig ni fi ca que de vam se equi pa -
rar a es sas, em sua to ta li da de. Di an te do ex pos to,
po de mos per ce ber que o co o pe ra ti vis mo se en -
con tra fren te a um di le ma: pre ci sa ob ter das pes -
so as uma re la ção es pon tâ nea, com pro me ti da,
sem vín cu los for ma is, onde haja es pa ços para di -
fe ren ças e con fli tos que le vem a um cres ci men to
do todo e do in di vi du al, para a con cer ta ção de
um co le ti vo, ao mes mo tem po em que as pes so as
pos su em seus pa ra dig mas mol da dos den tro de
uma ló gi ca ra ci o nal e mer can ti lis ta, com vín cu los
(quan do exis tem) for ma is, bas tan te li mi ta dos e

des com pro me ti dos. Ou seja, como for mu la San -
tos (2002, p. 70), “a ques tão do co o pe ra ti vis mo é
como evi tar o res sur gi men to de hi e rar qui as e da
apa tia em or ga ni za ções cujo êxi to de pen de da
par ti ci pa ção di re ta e do com pro mis so de quem
nela tra ba lha?” Pen sa mos que não se che ga rá a
uma úni ca res pos ta, uma vez que ten tar for mu lá-la
se ria uma sim pli fi ca ção er rô nea, sig ni fi ca ria uma
con tra di ção a tudo o que se de fen de nes te es tu -
do. O co o pe ra ti vis mo di fe re dos em pre en di men -
tos que se ba se i am na for ma atual de economia e
administração.

Tal for ma con si de ra o ho mem he ge mô ni co,
re ti ra a vi são ho lís ti ca do co ti di a no, do mun do e
das pes so as, ne ces sá ria à ges tão de em pre en di -
men tos de eco no mia so li dá ria e, por con se guin te, 
ne ces sá ria ao co o pe ra ti vis mo. Por tan to, quan do
se pen sar em co o pe ra ti vis mo, esse e ou tros pa ra -
dig mas se rão rom pi dos. Aí o pa pel do co o pe ra ti -
vis mo de que brar pa ra dig mas que es tão for ja dos
no cons ci en te e in cons ci en te dos ho mens, in clu si -
ve com re la ção ao tra ba lho as sa la ri a do.

A re du ção das re la ções a sim ples obri ga ções
for ma is, pro pos tas pela trans for ma ção do tra ba -
lho em la bor, pela mer can ti li za ção do mer ca do
de tra ba lho e, até mes mo, da vida das pes so as, é
ou tro pa ra dig ma a ser rom pi do. Os in di ví du os,
ge ral men te, não par ti ci pam de uma as sem bléia
por que seus pa ra dig mas de par ti ci pa ção, de co o -
pe ra ção, são in di vi du a li za dos e ex clu den tes. Até
se fa zem pre sen tes na as sem bléia, mas não se ma -
ni fes tam, fi cam qui e tos, não têm com pro mis sos
com a co o pe ra ti va, ape nas exer cem ati vi da des
prees ta be le ci das e re ce bem (por hora ou dia) para 
isso. Não há um vín cu lo ma i or. O co o pe ra ti vis -
mo de ve ria, na prá ti ca e não ape nas em dou tri -
na, rom per esta “pas si vi da de”, res ga tan do o in -
di ví duo par ti ci pan te, o es pa ço plu ral de par ti ci -
pa ção, o re co nhe ci men to do ou tro en quan to su -
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je i to e ci da dão, cada um com seu eu, com suas ca -
rac te rís ti cas.

As co o pe ra ti vas po dem sig ni fi car uma al ter -
na ti va es tra té gi ca para que se jam ge ra dos tra ba -
lho e ren da, quan do ope ra ci o na li za das de acor do
com os ide a is e com pro mis sos co o pe ra ti vis tas. É
im por tan te, nes se sen ti do, que as pes so as co nhe -
çam e en ten dam o co o pe ra ti vis mo. Assim, di fi -
cil men te ele po de ria ser uti li za do como um ins -
tru men to de ex plo ra ção e pre ca ri za ção do tra ba -
lho dos co o pe ra ti va dos.

Cabe res sal tar que, re la ci o nan do o co o pe ra ti -
vis mo de tra ba lho com as re la ções de tra ba lho, o 
pri me i ro não foi pen sa do e de sen vol vi do de ma -
ne i ra a pre ca ri zar es sas re la ções, mas, para cri ar
no vas re la ções, para ser al ter na ti va, e não um
sim ples re men do. Po rém, na prá ti ca não se sabe
se é isso que ocor re. “O co o pe ra ti vis mo de tra -
ba lho não é co ve i ro de di re i tos tra ba lhis tas ou
da CLT, mas par te i ro de uma nova re la ção do tra -
ba lha dor com o novo mer ca do de tra ba lho”
(TESCH, 1998, p. 65). Re la ção que pode ter cu -
nho trans for ma dor ou ape nas ser re pro du to ra
des te mer ca do.

Tal fato fica cla ro quan do se pen sa na si tu a -
ção de uma pes soa que era em pre ga da de uma
em pre sa e pas sa a ser as so ci a do de uma co o pe -
ra ti va. Ela pas sa de uma si tu a ção de tra ba lha dor
am pa ra do pela le gis la ção tra ba lhis ta tra di ci o nal
para uma nova re la ção onde é pro pri e tá rio e tam -
bém tra ba lha dor.

Qu e i roz (1996, p. 26) diz que:

As co o pe ra ti vas de ser vi ço e tra ba lho são os me i os,
com gran de po ten ci al e pos si bi li da des para ge rar uma
mu dan ça so ci al mu i to im por tan te e ex tre ma men te útil.
Na me di da em que atu ar como in ter me di a do ra, pode
en con trar tra ba lho para os ex clu í dos, va lo ri zan do as
ati vi da des pro fis si o na is e eman ci pan do os tra ba lha do -
res (....) Para isso, de ve rá ter como pre o cu pa ção cons -
tan te o aper fe i ço a men to téc ni co dos seus di ri gen tes,
as so ci a dos e fun ci o ná ri os. Seus as so ci a dos são, ao mes -
mo tem po, do nos e tra ba lha do res.

Assim, cabe re fle tir e ve ri fi car se, na atu a li da -
de, nas co o pe ra ti vas exis ten tes, os as so ci a dos re -
al men te se vêem no pa pel de ges to res, de do nos,
e, além dis so, se es tão pre pa ra dos para tal.

Enfim, ao com pa rar mos as or ga ni za ções co o -
pe ra ti vis tas com as di fe ren tes for mas de or ga ni -
za ção de tra ba lho e ge ra ção de ren da, vá ri as são
as di fe ren ças que emer gem no âm bi to das re la -
ções de tra ba lho. Fato esse que deve ser fun da -
men tal para que o co o pe ra ti vis mo seja uma al ter -
na ti va real e efi caz, e não um re men do às atu a is
for mas exis ten tes. Di an te de tudo isso, a ques tão
do co o pe ra ti vis mo de tra ba lho como al ter na ti va
ou pre ca ri za ção das re la ções de tra ba lho fica ainda 
mais la ten te, ne ces si tan do ser elu ci da da.

Há a pers pec ti va de que o co o pe ra ti vis mo po -
de ria re e di tar a exis tên cia do tra ba lho, res ga tar a
cri a ti vi da de das pes so as, a li ber da de de ações, o
vín cu lo du ra dou ro, o com pro me ti men to, as pec -
tos ine ren tes ao pro ces so de tra ba lhar. Des sa for -
ma, con cre ti zar-se-ia como al ter na ti va so ci al, eco -
nô mi ca e cul tu ral. Esse po de ria ser um im por tan -
te pa pel das co o pe ra ti vis tas, in clu si ve, e prin ci -
pal men te, do seg men to trabalho.

Neste sen ti do, apli car me ca nis mos da ges tão
ca pi ta lis ta, ri tu a li zan do a par ti ci pa ção por meio
de um voto em as sem bléi as, mo de lar a atu a ção de 
as so ci a dos pela ado ção de es ta tu tos e re gi men tos
en ges sa dos, pela ado ção de pro gra mas de qua li -
da de to tal ape nas para pa dro ni zar ações dos as so -
ci a dos, tudo em nome de uma efi ciên cia ca pi ta lis -
ta, exi gi da pelo mer ca do, sig ni fi ca con ti nu ar com
a ló gi ca re du ci o nis ta e ra ci o na lis ta. No vos e ver -
da de i ros es pa ços de par ti ci pa ção e eman ci pa ção
po dem emer gir den tro das co o pe ra ti vas, mes mo
que es tes re du zam um pou co a efi ciên cia (ca pi ta -
lis ta) do em pre en di men to co o pe ra ti vo. Nes te sen -
ti do, a efi ciên cia co o pe ra ti va vai além de uma efi -
ciên cia de ín di ces eco nô mi cos, es tan do li ga da à
qua li da de de vida, à sa tis fa ção de ob je ti vos cul tu -
ra is e éti co-mo ra is (GAIGER apud CATTANI,
2003).

Então, re pen sar a ges tão é fun da men tal den -
tro de co o pe ra ti vas. É ne ces sá rio que se rom pa a
ges tão ba se a da na ló gi ca uti li ta ris ta. A ges tão da
ló gi ca uti li ta ris ta se dá por meio do com pro mis so 
for mal e não do com pro me ti men to. É uma ges -
tão frag men ta da, fun ci o nal ape nas. A au to ri da de, 
nes se tipo de ges tão, é for mal e não na tu ral. Cada
in di ví duo tem uma no ção mu i to cla ra do que fa -
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zer, da sua ta re fa. Po rém, não tem uma idéia cla ra
do que se faz no todo, de qual é o re sul ta do e para 
que ser ve. Assim, pen sar um ou tro pro ces so de
tra ba lho, ba se a do na cri a ti vi da de, não ape nas na
for ma li da de, não re du zi do ape nas a la bor, im pli -
ca em de sen vol ver ou tra for ma de ges tão. Se tal
pa ra dig ma de ges tão não for rom pi do, o que se
ob te rá se rão re la ções de co o pe ra ção for ma is e,
em to das as re la ções de co o pe ra ção for mal, ins ti -
tu ci o na li za da, está pre sen te a ló gi ca da ra ci o na li -
da de dos va lo res, das tro cas mer can tis. Só vou
co o pe rar se ga nhar algo em tro ca, que sig ni fi que
um va lor se me lhan te ao va lor de mi nha co o pe ra -
ção. É uma co o pe ra ção fra gi li za da. É uma co o -
pe ra ção ba se a da na tro ca e não na dá di va. Não
exis te o vín cu lo, a re la ção, o comprometimento.

Con for me a ló gi ca de ges tão pro pos ta, de sen -
vol ver-se-ão as re la ções de co o pe ra ção e a so li da -
ri e da de do gru po. Deve-se con si de rar que toda a
pro pos ta de tra ba lho, seja ela pú bli ca, pri va da,
ca pi ta lis ta ou co o pe ra ti vis ta, ape la para uma so li -
da ri e da de. Pode ser uma so li da ri e da de ins ti tu ci o -
nal ou ex pres si va.

Como já des cre ve mos, a so li da ri e da de ins ti tu -
ci o nal é ba se a da na não exis tên cia de iden ti da de
(o gru po se de no mi na “é a gen te”); exis te um
com por ta men to bu ro crá ti co (vou tra ba lhar todo
dia, no ho rá rio cor re to para não per der o prê -
mio); a re la ção, o vín cu lo é con tra tu al (exis te um
con tra to de tra ba lho); é uma so li da ri e da de com -
pe ti ti va (os fun ci o ná ri os con cor rem e, mu i tas ve -
zes, pre ju di cam-se en tre si). Enfim, a so li da ri e da -
de ins ti tu ci o nal é for mal, des com pro me ti da, le ga -
lis ta, con te u dis ta e descontínua.

A so li da ri e da de ex pres si va é aque la onde se
for mam gru pos (são “eles” e “nós”, não “a gen te”);
sur ge as sim o pro tes to. O com por ta men to é in -
for mal, es pon tâ neo, não le ga lis ta e ge ral men te
leva a um com pro me ti men to, a um vín cu lo, a
uma re la ção de con ti nu i da de (ALBUQUERQUE

apud CATTANI, 2003).
Ge ral men te, as em pre sas são or ga ni za das na

for ma da so li da ri e da de ins ti tu ci o nal, bu ro crá ti ca,
con tra tu al, ao mes mo tem po em que exi gem do
fun ci o ná rio com pro me ti men to, ener gia, es pon -
ta ne i da de, cri a ti vi da de, co i sas ca rac te rís ti cas da

so li da ri e da de ex pres si va. Para se pen sar a co o -
pe ra ção, é ne ces sá rio pas sar de uma ges tão for -
mal para uma ges tão que leve à so li da ri e da de ex -
pres si va. Uma co o pe ra ti va, por exem plo, cha ma 
to dos vo lun ta ri a men te a co o pe rar, po rém, de -
po is, co me ça a ins ti tu ci o na li zar esta co o pe ra ção
atra vés dos pró pri os prin cí pi os co o pe ra ti vis tas.
As de ci sões só po dem ser to ma das em as sem -
bléi as ge ra is, se ri tu a li zam as re la ções. Para se
che gar a uma ges tão que leve a so li da ri e da de ex -
pres si va, pre ci sam ser cri a dos es pa ços de escuta e 
convivência.

Este é um as pec to ao qual de ve mos ter es pe -
ci al aten ção. Às ve zes, os em pre en di men tos co o -
pe ra ti vos aca bam ten do uma pro pos ta ba se a da
na dá di va, na co o pe ra ção qua li fi ca da, na so li da -
ri e dade ex pres si va. Po rém, a for ma como a co o -
pe ra ti va é con du zi da re pe te to dos os pro ble mas e 
des con cer tos do mo de lo atu al.

Assim, no ta mos que a idéia de as so ci ar-se im -
pli ca: ade são; vi são do in di ví duo, do seu lu gar na
so ci e da de; en ga ja men to; e di men são cul tu ral (o
modo como eu vou co o pe rar de pen de de mi nha
di men são cul tu ral). Des sa for ma, po der-se-á ob -
ter uma co o pe ra ção qua li fi ca da, que é um pro ces -
so que re sul ta da con cer ta ção de ações in di vi du a -
is e gru pa is que se ob je ti va no es ta be le ci men to de 
acor dos de ri va dos de uma ade são e de um com -
pro me ti men to em tor no de um ob je ti vo co mum,
li vre men te de ci di do pe las pes so as, cujo sen ti do
da ação é a so lu ção de um pro ble ma, de modo a
in clu ir e am pli ar os es pa ços de au to no mia e
eman ci pa ção. As co o pe ra ti vas po de rão re vi ta li -
zar e re ssig ni fi car o tra ba lho, ca paz de in clu ir os
in di ví du os nas mais di ver sas di men sões (eco nô -
mi ca, so ci al, cul tu ral, po lí ti ca); aque le que pode
ga ran tir uma qua li da de de vida às pes so as sem
ter que ex clu ir ou tras; aque le que pode re al men -
te re pen sar e re cri ar as re la ções de tra ba lho, de
for ma a tor nar a so ci e da de mais jus ta e fa zer do
tra ba lho uma das cen tra li da des po si ti vas da vida 
hu ma na. É essa a cren ça que per ce be mos como
pos sí vel quan do pen sa mos o co o pe ra ti vis mo no 
con tex to atu al, e o que o pre sen te es tu do pre -
ten de mos trar e ve ri fi car é como isso ocor re na
prá tica.
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3.2 Per cep ções acer ca do co o pe ra ti vis -
mo e sua re la ção com o tra ba lho

O mun do glo ba li za do in tro duz uma sé rie de
in cer te zas e pro mo ve a ex clu são so ci al de par ce -
las cada vez ma i o res da po pu la ção. Antes dele, as
an ti gas re la ções de tra ba lho, bem ou mal, in te gra -
vam as pes so as em uma so ci e da de de clas ses, gru -
pos ou co mu ni da des. Essas re la ções de tra ba lho
con fe ri am uma cer ta iden ti da de e se gu ran ça às
pes so as, bem como um cer to grau de par ti ci pa -
ção so ci al e po lí ti ca (GENRO, 2002).

Nes sa fra se, te mos re la ta da a pro ble má ti ca
exis ten te atu al men te na ques tão das re la ções de
traba lho que já não con se guem con fe rir as pes -
so as uma iden ti da de com seus tra ba lhos. Iden ti -
da de que pre fe ri mos de fi nir con for me Foll mann
(2001, p. 59):

Iden ti da de é o con jun to, em pro ces so, de tra ços re sul -
tan tes da in te ra ção en tre os su je i tos, di fe ren ci an do-se e
con si de ra dos di fe ren tes uns dos ou tros ou as se me lhan -
do-se e con si de ra dos se me lhan tes uns aos ou tros, e
car re gan do em si as tra je tó ri as vi vi das por es tes su je i -
tos, em ní vel in di vi du al e co le ti vo e na in te ra ção en tre
os dois, os mo ti vos pe los qua is eles são mo vi dos (as
suas ma ne i ras de agir, a in ten si da de da ade são e o sen so 
es tra té gi co de que são por ta do res) em fun ção de seus
di fe ren tes pro je tos, in di vi du a is e coletivos.

Uma ques tão nos in te res sa mais in ten sa men te 
e pode ser per ce bi da no con ce i to apre sen ta do e
no que nos mos tra o au tor, qual seja: a li ga ção ín -
ti ma da iden ti da de com fa to res de tem po, es pa ço
e sua cons tru ção pela his to ri ci da de, atra vés do
en tre la ça men to do in di vi du al com o co le ti vo.
Assim, di an te de um mer ca do de tra ba lho no qual 
a tô ni ca da ex clu são se faz pre sen te cons tan te -
men te, no qual o tem po é in tem po ral, no qual o
es pa ço foi su pe ra do pela tec no lo gia de pon ta e
per deu seu po der de re fe rên cia, a cons tru ção de
iden ti da de do tra ba lha dor com sua ocu pa ção,
bem como dos tra ba lha do res no co le ti vo, com
sua ins ti tu i ção, fica bas tan te pre ju di ca da. Nes se
sen ti do, Cas tells mos tra ain da que a so ci e da de ci -
vil e as pes so as es tão tão acos tu ma das a or ga ni za -
ções e a ins ti tu i ções, como o Esta do, que ago ra
pas sam a ser di lu í das nas re des – de re la ções glo -

ba is e/ou com pu ta ci o na is. Os me ca nis mos de
con tro le, de re pre senta ção so ci al e po lí ti ca es tão 
sen do de sin te gra dos. “As pes so as em todo o
mun do se res sen tem da per da de con tro le so bre
suas pró pri as vi das, seu meio, seus em pre gos,
suas eco no mi as, seus go ver nos, seus pa í ses e,
em úl ti ma aná lise, so bre o des ti no do pla ne ta”
(CASTELLS, 1999, p. 93).

Não bas tas sem tais fa tos, te mos ain da o pro -
ble ma da mer can ti li za ção do tra ba lho, re du zi do
ao la bor, como já abor da mos, que tor na as re la -
ções ex tre ma men te des vin cu la das, sem a pre sen -
ça de vín cu los que não se jam for ma is, sem um re -
la ci o na men to afe ti vo, o que di fi cul ta a mo ti va ção 
dos in di ví du os para o tra ba lho, tor nan do sua ro -
ti na ma çan te e ali e na do ra, di fi cul tan do mu i to a
iden ti fi ca ção do tra ba lha dor com tal ro ti na e,
prin ci pal men te, não per mi tin do a for ma ção de
um gru po, li ga do por la ços afe ti vos, por for tes li -
ga ções, cons tru in do uma iden ti fi ca ção co le ti va.
O que há, nes se sen ti do, é um sen ti men to co le ti -
vo, qua se que ge ne ra li za do em nos sa so ci e da de,
de in sa tis fa ção com o tra ba lho, cuja fon te de pra -
zer foi li mi ta da à sim ples fon te de so bre vi vên cia
(labor).

Ou tro pro ble ma está na gran de mas sa de ex -
clu í dos, que não têm aces so nem mes mo a este
tipo de tra ba lho la bo ri za do. Essas pes so as fi cam
sem o mí ni mo de re fe rên cia, têm suas iden ti da -
des de te ri o ra das pela so ci e da de, que lhes joga
toda a res pon sa bi li da de por es ta rem sem tra ba -
lho. Se gun do Goff man (1988), o que ocor re, en -
tão, é um pro ces so de es tig ma ti za ção, no qual
se cri am condi ções de de te ri o ri za ção da iden ti da -
de da ví ti ma de es tig ma ti za ção, a par tir da qual se
fa ci li ta a ma ni pu la ção do seu com por ta men to,
ati tu de e sen ti men tos, po ten ci a li zan do me ca nis -
mos de ex clu são.

Pela for ma como a dou tri na co o pe ra ti vis ta
pen sou as co o pe ra ti vas e, no caso es pe cí fi co des -
se es tu do, na for ma como rege prin cí pi os para a
ges tão e or ga ni za ção das co o pe ra ti vas de tra ba -
lho, elas têm to das as pos si bi li da des para re cu pe -
rar as ques tões aci ma des cri tas, para per mi ti rem a 
for ma ção de iden ti da des in di vi du a is e seu en tre -
la ça men to numa iden ti da de co le ti va. Como vi -
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mos no con ce i to de iden ti da de aci ma des cri to, ela 
se cons trói por meio da du a li da de en tre iden ti da -
de so ci al e in di vi du al e não por meio da soma
har mô ni ca de am bas, ou seja, a iden ti da de co le ti -
va, para ser man ti da, ne ces si ta de es pa ços com -
pos tos in clu si ve de ten sões en tre a iden ti da de in -
di vi du al e a pri me i ra (MELUCCI, 2001). Essa
cons tru ção se dá por meio de uma com ple xa in -
te ra ção que tem por base os ei xos do tem po
(onde deve ser su pe ra da a sim ples opo si ção pas -
sa do/fu tu ro) e o es pa ço (in te ra ção en tre es pa ço
in te ri or x es pa ço ex te ri or e es pa ço in fe ri or x es -
pa ço su pe ri or). Ou seja, iden ti da de está re la ci o -
na da à ques tão da plu ra li da de dos es pa ços e não à 
ho mo ge ne i za ção, à sin gu la ri da de de com por ta -
men tos. É sim, a sin gu la ri da de de cada um ar ti cu -
la da com a plu ra li da de do es pa ço co mum, e é isso 
que po de ria ocor rer nas co o pe ra ti vas.

Cri ar es pa ços plu ra is, de con fli to, de “ten sões
po si ti vas”, de par ti ci pa ção efe ti va no in te ri or das
co o pe ra ti vas, tor na rá os la ços que li gam os as so -
ci a dos mais for tes que sim ples vín cu los for ma is,
co lo ca rá afe ti vi da de nas re la ções, mes mo que em
pe que nas quan ti as, o que po de rá re cu pe rar o gos -
to pelo tra ba lho, a pos si bi li da de de iden ti fi car sua 
pro du ção como re sul ta do do tra ba lho in di vi du al
em tor no de um ob je ti vo co mum, res ga tan do, as -
sim, o sig ni fi ca do do tra ba lho para as pes so as e
sua iden ti da de para com ele. Nes se ce ná rio, po -
de rá ha ver a for ma ção da iden ti da de co le ti va, no
sen ti do con fe ri do por Me luc ci (2001), de uma si -
ner gia en tre as in di vi du a li da des e não ape nas de
uma iden ti da de so ci al, que vai mais no sen ti do de
um pertencimento.

3.3 Co o pe ra ti vis mo (de tra ba lho):
mo vi men to so ci al?

Para en ten der mos o co o pe ra ti vis mo en quan -
to mo vi men to so ci al ou não, pre ci sa mos ten tar
de fi nir o que são mo vi men tos so ci a is. Se gun do
Gohn, de ve mos ter o cu i da do de não clas si fi car
to dos os mo vi men tos como mo vi men tos so ci a is. 
Ela aler ta para o que de no mi na de con fu são con -
ce i tu al: “há uma con fu são do con ce i to de mo vi -

men to so ci al, uti li za do para ex pres sar qual quer
tipo de lu tas, das di ver sas na tu re zas e pro ble má ti -
cas” (GOHN, 2000, p. 275). Para a au to ra, o ano
de 1980 mar cou o sur gi men to de inú me ros mo vi -
men tos e or ga ni za ções po pu la res ur ba nos. Foi a
par tir des sa épo ca tam bém que se in ten si fi ca ram
a for ma ção e o cres ci men to das co o pe ra ti vas do
seg men to tra ba lho no Brasil.

De ve mos aten tar ao fato de que, nos mo vi -
men tos so ci a is, o con fli to, o plu ra lis mo, a he te ro -
ge ne i da de são exis ten tes e con ver gem para o
mes mo fe nô me no. Por tan to, en ten der como se
for ma essa uni da de é o que se faz ne ces sá rio. E
essa he te ro ge ne i da de dos mo vi men tos co le ti vos
é mais for te atu al men te, uma vez que os seus
mem bros, mu i tas ve zes, não per ten cem à mes ma
con di ção so ci al (MELUCCI, 2001). Se ob ser var -
mos as co o pe ra ti vas de tra ba lho, es pe ci al men te
as mis tas, te re mos ne las as so ci a dos de con di ção
eco nô mi ca e so ci al ex tre ma men te fa vo re ci das,
ou tros ex clu í dos so ci al men te, mu i tos com pre cá -
ri as con di ções eco nô mi cas. Esse fato tor na ain da
mais com ple xo a ges tão e as re la ções de tra ba lho
nas co o pe ra ti vas.

Se gun do Me luc ci (2001, p. 33-44), o mo vi -
men to so ci al:

a) Não é res pos ta a uma cri se, mas sim à ex -
pres são de um con fli to. Sem pre as so ci ou-se o
sur gi men to de uma ação co le ti va a uma cri se (pa -
to lo gia do sis te ma so ci al). Na ver da de, o mo vi -
men to so ci al é um con fli to en tre ato res pelo con -
tro le e des ti na ção de re cur sos cru ci a is. A cri se
pode até es tar en tre la ça da com tal con fli to.

b) É uma ação co le ti va, cuja ori en ta ção com -
por ta so li da riedade, ma ni fes ta um con fli to e im -
pli ca a rup tu ra dos li mi tes de com pa ti bi li da de
do sis te ma ao qual a ação se re fe re. Os mo vi -
men tos so ci a is pos su em em seu in te ri or a agre -
ga ção, mas pre ci sam ir além dis so. Para a ação
co le ti va ser qua li fi ca da como um mo vi men to
so ci al, não é só ne ces sá rio o con fli to, mas que
este ul tra pas se os li mi tes do sis te ma de re fe rên -
cia. Se não o fi zer, é uma com pe ti ção den tro de
uma or dem nor ma ti va. O mo vi men to so ci al
pode até sur gir em meio ao con fli to, mas pre ci sa 
ir além; não pode ser ape nas uma ação conflitu o -
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sa sim ples men te; preci sa apre sen tar um pro je to,
um ca rá ter pro po si ti vo.

c) Con tém sem pre uma plu ra li da de de sig ni fi -
ca dos ana lí ti cos. Um mo vi men to é sem pre uma
re a li da de his tó ri ca com ple xa e he te ro gê nea. Ope -
ra no in te ri or de di ver sos sis te mas or ga ni za ti vos,
si tu an do-se em um ou mais sis te mas po lí ti cos,
en vol ven do uma gama de pro ble mas, ato res e
ob je ti vos.

Assim, os mo vi men tos so ci a is po dem en ca -
mi nhar-se para três ti pos de con du tas: a) mo vi -
men to re i vin di ca ti vo (quan do ocor re con fli to e
rup tu ra das re gras num sis te ma or ga ni za ti vo); b)
mo vi men to po lí ti co (quan do ex pri me um con fli -
to por meio da rup tu ra dos li mi tes do sis te ma po -
lí ti co); c) mo vi men to an ta go nis ta (quan do por ta
um con fli to que atin ja os re cur sos pro du zi dos
pela so ci e da de, seus ob je ti vos e a di re ção do de -
sen vol vi men to) (MELUCCI, 2001).

É o des com pas so en tre ex pec ta ti vas e re com -
pen sas que pro vo ca frus tra ção, que, por sua vez,
pro duz uma res pos ta co le ti va em ter mos de
agres são. Ou seja, exis te um nexo que liga a di fe -
ren ça per ce bi da en tre ex pec ta ti vas e re com pen -
sas e a res pos ta co le ti va con fli tu al; isso im pli ca a
no ção de fron te i ra crí ti ca. O ator es pe ra re ci pro -
ci da de do(s) seu(s) in ves ti men to(s), pois dá va lor
a ele(s) e es pe ra dos ou tros o mes mo re co nhe ci -
men to. Por tan to, tal ex pec ta ti va im pli ca em uma
te o ria da ação em ter mos de iden ti da de. A men -
su ra ção do re tor no, como su fi ci en te ou não, tam -
bém im pli ca na ques tão da iden ti da de. Por tan to,
per ce be mos que a ma i o ria dos tra ba lha do res hoje 
têm pro ble ma nes sa ques tão, pois não con se -
guem per ce ber um re tor no sa tis fa tó rio em re la -
ção à for ça de tra ba lho em pe nha da. Re tor no esse
não ape nas em va lo res mer can tis, mas tam bém
em ter mos de re co nhe ci men to, de vín cu los afe ti -
vos e ou tros. Esse fato mos tra um pou co do mo -
ti vo da des mo ti va ção das pes so as em re la ção ao

seus tra ba lhos. E o co o pe ra ti vis mo pre ci sa ria in -
ver ter essa ló gi ca, não devendo per der de vis ta a
pers pec ti va de ser mais do que uma al ter na ti va de 
ren da para so bre vi vên cia, de se con fi gu rar num
ver da de i ro mo vi men to so ci al, ca paz de rom per a
ló gi ca da efi ciên cia ba se a da ape nas em as pec tos
mer can tis, eco nô mi cos, po den do, no fu tu ro, for -
ma tar uma nova or dem eco nô mi ca e so ci al, mais
eqüi ta ti va e so li dá ria, mes mo que isso pa re ça, no
presente momento, uma utopia.

Ain da, todo o mo vi men to so ci al re pre sen ta
uma for ma de ex pres sar de ter mi na da ne ces si da -
de, de ter mi na da si tu a ção, ten do por tan to uma di -
men são comu ni ca ti va mu i to for te. Seus com po -
nen tes “pos su em o po der da pa la vra e não da co er -
ção”8. O co o pe ra ti vis mo pode man ter sua dimen -
são co mu ni ca ti va en quan to mo vi men to so ci al, mos -
trando a pos si bi li da de de uma re la ção de co o pe -
ra ção qua li fi ca da en tre os di ver sos ato res da so ci e -
da de, de um pro du zir au to ges ti o ná rio, de um tra -
ba lho onde as pes so as pos sam re al men te ter es -
pa ços de par ti ci pa ção e re a li za ção. Se o co o pe ra -
ti vis mo per der esta di men são, es tan do ele num
mer ca do al ta men te ca pi ta lis ta e de ba ses pu ra -
men te eco nô mi cas, aca ba rá sen do mais uma forma
do ca pi tal re pro du zir suas in jus ti ças so ci a is, com
al guns pou cos con cen tran do ren da e pos si bi li da -
des de re a li za ção, e ou tros mu i tos ape nas so bre -
vi ven do, ou en tão nem isso con se guin do.

O co o pe ra ti vis mo pre ci sa man ter, por mais
utó pi co que seja, a cren ça num novo pa ra dig ma
de tra ba lho, no rom pi men to da ló gi ca he ge mô ni -
ca, equi li bran do, ao me nos tem po ra ri a men te, sua 
atu a ção no mer ca do com este fa tor para que, aos
pou cos, pos sa con quis tar cada vez mais es pa ços e 
se trans for mar num ver da de i ro mo vi men to so -
ci al. Ou seja, ser mais do que uma ação co le ti va
de co o pe ra ção, se li ber tan do dos li mi tes do sis te -
ma, mes mo que de for ma gra du al.
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4  O po der e a to ma da de de ci sões

no co o pe ra ti vis mo

Como vi mos até en tão, o tra ba lho, seja ele re -
du zi do ao la bor ou não, e as suas re la ções en vol -
vem con fi gu ra ções so ci a is, den tre as qua is es tão
tra mas de po der e pro ces sos de to ma das de de ci -
são. Con for me elas vão se cons tru in do, são atin -
gi dos di fe ren tes ní ve is de co o pe ra ção, com pro -
me ti men to, con fi an ça, au to no mia, iden ti da de e
uma sé rie de ou tros as pec tos. Marx já afir ma va
que um de ter mi na do modo de pro du ção ou es tá -
gio de de sen vol vi men to in dus tri al se en con tra
per ma nen te men te li ga do a um modo de co o pe ra -
ção ou a um es ta do so ci al de ter mi na do, e que
esse modo de co o pe ra ção é ele mes mo uma for ça 
pro du ti va (MARX, 1996).

Assim, sem pre que se bus car en ten der como
são cons ti tu í das as re la ções de tra ba lho, seja em
uma co o pe ra ti va ou em or ga ni za ções ca pi ta lis tas, 
fun da men tal se faz a aná li se dos es pa ços de po -
der e das for mas como são to ma das as de ci sões.

O ter mo po der é uti li za do de for ma bas tan te
am pla e ge ral, sen do em pre ga do em ní ve is va ri a -
dos da re a li da de, seja em so ci e da des mais vo lu -
mo sas, seja em pe que nos gru pos. Con for me Fer -
re i ra no Novo Di ci o ná rio Au ré lio, essa ex pres são
de ri va do la tim, da pa la vra po ter, que sig ni fi ca ter
algo, ter a fa cul da de de, a pos si bi li da de de, ou a
au to ri za ção para, ou, ain da, a for ça para, en tre
ou tros sig nifi ca dos. Já nos di ci o ná ri os de so ci o -
lo gia o con ce i to tor na-se ain da mais com ple xo,
sen do des cri to como “a ca pa ci da de de fa zer esta 
ou aque la co i sa, de re a li zar uma ope ra ção, sen do 
sem pre uma fa cul da de de agir” (BIROU, 1966,
p. 305). Ou seja, apa re ce li ga do à idéia de for ça,
de ener gia exer ci da, de ca pa ci da de fí si ca ou in te -
lec tu al, vo lun tá ria ou mo ral. De mons tra a proba- 
bi li dade de um in di ví duo ou gru po exer ce rem

ações ca pa zes de cons tran ger, co a gir e do mi nar.
São, por tan to, as for mas de po der, pos su i do ras
de ca rá ter so ci al. Nas co o pe ra ti vas não se faz di -
fe ren te.

Mu i tos so ció lo gos ten tam de mons trar que as
for mas de dis tri bu i ção e exer cí cio do po der ex pli -
ca ri am a es tra ti fi ca ção so ci al e a vida po lí ti ca, ou
seja, a base da so ci e da de. Ora, tor na-se por tan to
fun da men tal a aná li se do po der quan do se está
es tu dan do as re la ções que ocor rem no tra ba lho
co o pe ra ti va do. Ou tras con si de ra ções per ti nen tes 
e re le van tes a res pe i to do po der são as que en -
con tra mos na obra de We ber, pri me i ro so ció lo go 
clás si co a iso lar o con ce i to de po der. Para ele, o
po der pre ci sa ser abor da do tan to do pon to de
vis ta da in te ra ção como do pon to de vis ta da
agre ga ção. Em ter mos de in te ra ção é uma re la ção 
as si mé tri ca en tre dois ato res (WEBER, 1970).
Marx di zia que é a ca pa ci da de de A de ob ter que
B faça aquilo que não fa ria por si pró prio. Ain da,
para ele, o po der au men ta ria a ca pa ci da de glo bal
de A (MARX apud BOUDON, 1982). Para We ber,
ao con trá rio de Marx, o po der nem sem pre leva a
um jogo de soma zero en tre duas pes so as. Pode le -
var a uma co a li zão de for ças ou a pre sen ça de um
ter ce i ro me di a dor, den tre ou tros. Nes se mes mo
sen ti do, o con tra to so ci al des cri to por Rous se au
pode fa zer com que B co o pe re com A, mes mo
que esta não fos se sua von ta de ori gi nal, prin ci pal -
men te quan do o po der se ba se ar no re cur so da le -
gi ti mi da de. We ber afir ma que a le gi ti mi da de é o
que pode le var à do mi na ção du ra dou ra. O po der
le gí ti mo, mu i tas ve zes, nem pre ci sa uti li zar-se de
ou tros re cur sos como a for ça e a ame a ça, ca rac te -
rís ti cas do po der co er ci ti vo (BOUDON, 1982).
Tam bém se deve des tacar que, para Hob bes, o
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po der é uti li za do pe las pes so as para ob te rem van -
ta gens fu tu ras (HOBBES apud BOBBIO, 2000).

Di an te de todo esse en ros co que en vol ve o
po der e suas re la ções, per ce be mos que o po der
ao qual se in te res sa o pre sen te es tu do é o so ci al,
que não pode ser de fi ni do en quan to co i sa ou
pos se, mas, sim, é uma re la ção en tre pes so as.
Por tan to, aqui se en ten de o po der como fe nô me -
no so ci al, sen do uma re la ção en tre os ho mens,
de ven do-se acres cen tar que se tra ta de uma re la -
ção triá di ca. Ou seja, para de fi nir um cer to po der
não bas ta es pe ci fi car a pes soa ou o gru po que o
de tém e a pes soa ou o gru po que a ele está su je i to: 
ocor re de ter mi nar tam bém a es fe ra da ati vi da de a 
qual o po der se re fe re. Assim, a mes ma pes soa
pode es tar sub me ti da a di ver sos ti pos e ní ve is de
po der, como o po der mé di co, do pro fes sor, do
su pe ri or no tra ba lho, en tre ou tros. Mas tais po -
de res ten dem a ter di fe ren tes ní ve is de abran gên -
cia, di fe ren tes es fe ras. “A es fe ra do po der de uma 
pes soa que ocu pa um car go em uma or ga ni za ção
for mal (pre si den te de uma as so ci a ção por exem -
plo) é de fi ni da de modo ta xa ti vo e pre ci so, en -
quan to que a es fe ra de um che fe (lí der) ca ris má ti -
co não é pre ci sa da por an te ci pa ção e ten de a ser
ili mi ta da.” (BOBBIO, 2000, p. 934-935).

Por tan to, o con ce i to de po der aqui ado ta do é
aque le que o tem como um pro ces so in ten ci o nal,
que afe ta no mí ni mo dois ato res, uti li zan do-se de
re cur sos e de es tra té gi as para em pre gá-los, ten do
como re sul ta do uma for te im por tân cia na ca pa ci -
da de de agir, de in flu en ci ar e, con se qüen te men te, 
nos re sul ta dos das ações dos gru pos e das pes so -
as. Aliás, o po der nos gru pos é o que pre ci sa ser
aten ta men te ob ser va do para se en ten der as con -
tri bu i ções que este es tu do ten ta trazer.

As si tu a ções nas quais apa re cem as re la ções de 
po der são mais fá ce is de se rem vi su a li za das quan -
do se tra tam de ati vi da des múl ti plas e po ten ci al -
men te di ver gen tes e que en vol vem co or de na ção.
Assim, a di vi são do tra ba lho é um exem plo con -
tun den te. Ela en vol ve a es pe ci a li za ção em ta re -
fas, cada qual ao seu lu gar, para se che gar ao fim
úl ti mo, ge ral men te fim co le ti vo e, ao mes mo
tem po, en vol ve uma co or de na ção dos es for ços,

o que aca ba por in cor po rar a esse pro ces so todo
uma sé rie de re la ções de po der. Ele se en con tra
pre sen te, en tão, tan to nos pro ces sos co o pe ra ti -
vos como na di vi são dos re sul ta dos que dele re -
sul tam. Essa co or de na ção, que tem por base as
re la ções de po der, pode ser as so ci a ti va (que é o
que se es pe ra em uma co o pe ra ti va) ou hi e rár qui -
ca. Assim, os es pa ços de po der po dem ser aber -
tos à par ti ci pa ção de to dos os in di ví du os en vol vi -
dos, se jam co or de na do res ou não, sen do en tão
es ses es pa ços for ja dos pela plu ra li da de; ou po -
dem ser es pa ços uni for mes, ba se a dos e man ti dos
por uma hi e rar quia não ape nas de pes so as, mas
sim de idéi as, plan ta das des de o alto, da co or de -
na ção ab so lu ta, até o me nos en vol vi do par ti ci -
pan te do pro ces so.

O es pa ço, seja plu ral ou uni for me, le va rá os
in di ví du os a uma par ti ci pa ção ati va ou pas si va na
to ma da de de ci sões, o que lhes ga ran ti rá vín cu los
e com pro me ti men tos com o que for de ci di do ou
ape nas fi ca rão de ti dos a me ros com pro mis sos
for ma is, pre ci san do ser suas ações con tro la das e
vi gi a das em todo mo men to. Qu an to mais hi e rar -
qui za das fo rem as re la ções de po der, mais uni for -
me, ho mo gê nea e ali e na da será a par ti ci pa ção das 
pes so as no pro ces so de ci só rio, sen do que es tas
ge rir-se-ão atra vés do au to ri ta ris mo de seus pa res 
su pe ri o res, res tan do-lhes ní ve is ba i xís si mos de
au to no mia ou, até mes mo, ní vel zero, atro fi an do
as sim suas ca pa ci da des de pen sar, sua cri a ti vi da -
de, ini ci a ti va, co lo can do-as em um pro ces so cir -
cu lar e mo de la do, re sul tan do dis so uma ro ti na
ma çan te e so fri da. Este tipo de con du ta leva as
pes so as a vín cu los de par ti ci pa ção ba se a dos ape -
nas em for mu lis mos e con tra tu a lis mos, a co o pe -
ra rem por meio de uma co o pe ra ção to tal men te
ins tru men tal, pró pria da so li da ri e da de mecânica
de Durkheim.

Já os es pa ços plu ra is, nos quais o po der é
com par ti lha do, ba se a do em re cur sos de le gi ti mi -
da de, pro por ci o na rão uma par ti ci pa ção efe ti va
dos in di ví du os, o que en ra i za rá nas pes so as vín -
cu los for tes e du ra dou ros, que su pe ra rão qual -
quer tipo de con tra to for mal, vín cu los fun da -
men ta dos em re la ções de com pro me ti men to e
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con fi an ça, ca pa zes de de vol ver às pes so as par te
de sua afe ti vi da de rou ba da pela mer can ti li za ção
da gran de ma i o ria e/ou de to dos os re la ci o na -
men tos co ti di a nos, pro por ci o nan do-lhes uma
au to no mia cons ci en te, pró pria de uma co o pe ra -
ção qua li fi ca da, sus ten ta da pela so li da ri e da de or -
gâ ni ca. É esse o es pa ço em que se pre ten de que
pos sam se con cen trar as co o pe ra ti vas de tra ba lho 
no to can te a seus as so ci a dos e suas re la ções de
tra ba lho, sen do, de cer ta for ma, uma al ter na ti va
ao des man che do mun do do tra ba lho, ao es ma -
ga men to da so ci e da de do tra ba lho em prol de
uma sociedade laboral.

Per ce be mos que as co o pe ra ti vas, ten do por
base a for ma como seus ide a li za do res, pre cur so -
res e pi o ne i ros pen sa ram sua dou tri na, têm tudo
para se rem es pa ços de po der fun da dos em re cur -
sos de le gi ti mi da de, cri an do em seus qua dros so -
ci a is es pa ços plu ra is de to ma da de de ci são es pa -
ços ver da de i ra men te de mo crá ti cos e eman ci pa -
tó ri os, ga ran ti do res de su je i tos par ti ci pa ti vos, que
po de rão se en ga jar e se com pro me ter com as fi -
na li da des do gru po de for ma es pon tâ nea, evo -
lu in do en tão da já re la ta da so li da ri e da de me câ ni -
ca para a or gâ ni ca, da co o pe ra ção ins tru men tal
para a qua li fi ca da, li vran do os su je i tos da ali e na -
ção do po der au to ri tá rio. Tais fa tos, com cer te za,
permi ti rão que os in di ví du os cons tru am uma iden -
ti da de co mum re al men te ver da de i ra, e não uma

iden ti da de frá gil, ali e na da, de vol ven do a eles es -
pa ços de ver da de i ro tra ba lho, dig no e re a li za dor,
ti ran do das suas vi das a re du ção do dia-a-dia ao
la bor, pro cu ran do, as sim, li ber tar os ho mens da
ja u la do Homo fa ber (ARENDT, 1999), da ali e na -
ção do co ti di a no la bo ri za do. Assim, seus dias se -
rão to ma dos por ati vi da des que re al men te po de -
rão ser de no mi na das de tra ba lho, que se jam ati vi -
da des que, além de ge ra rem ren da para a ga ran tia
de so bre vi vên cia, ou seja, ga ran tia do so bre vi ver,
tam bém pos sam ser fon tes de um vi ver, sen do o
tra ba lho en tão fon te de ino va ção, pra zer e re a li -
za ção.

Atra vés de dois ei xos prin ci pa is, po der e to -
ma da de de ci são, po de mos ve ri fi car se este es pa -
ço que se pen sa ser pos sí vel cons tru ir nas co o pe -
ra ti vas de tra ba lho, no to can te a suas re la ções,
ocor re na prá ti ca re al men te, sen do im por tan tís si -
mo para a cons ti tu i ção de uma so ci e da de do
Homo fa ber, di mi nu in do a ali e na ção e a ex plo ra ção 
pró pri as das re la ções de tra ba lho mer can ti li za das
das or ga ni za ções ca pi ta lis tas, ou se as co o pe ra ti -
vas de tra ba lho con ti nu am a re pro du zir re la ções
idên ti cas e/ou pi o res do que as atu a is. O re su mo
des se eixo teó ri co me to do ló gi co, das ca te go ri as
de aná li se e suas im pli ca ções pode ser vi su a li za do 
na Figura 4.
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Fi gu ra 4: For mas de Co o pe ra ção no Tra ba lho (Pa ra dig mas da Co o pe ra ção)9

Então, con for me nos mos tra a fi gu ra e di an te
do des cri to, per ce be mos se rem as co o pe ra ti vas
de tra ba lho, pela base que a dou tri na co o pe ra ti -
vis ta le gou-lhes e deve ga ran tir-lhes, ver da de i ros
es pa ços para re la ções de tra ba lho como aqui já
foi de fi ni do e não ge ra do ras de re la ções re du zi -
das ao la bor. Po rém, como nos mos tra Eli as
(1994), as re a li da des so ci a is têm uma pers pec ti va
his tó ri ca e se cons ti tu em em re a li da des plu ra is,
di fe ren ci an do-se de lo cal em lo cal, de mo men to
em mo men to. Não há mais, pela com ple xi da de
so ci al con tem po râ nea, como se de fen der qual -

quer tipo de de ter mi nis mo ab so lu to. Afir ma Eli as
que a re a li da de pre sen te é pro du to de cons tru -
ções si mul tâ ne as que his to ri ca men te vão de se -
nhan do o fu tu ro, o qual é, por tan to, in cer to por
na tu re za. Cons tru ções tais que ja ma is são de fi ni -
ti vas, o que tam bém ocor re com as re la ções de
tra ba lho.

Quan do se pen sam re la ções de tra ba lho deve-se
ter por base os fun da men tos de i xa dos por Marx
(ali e na ção e ex plo ra ção) e Durk he im (fun ci o na -
lis mo e com ple men ta ção). Po rém, ne ces sá rio se
faz am pli ar tal fun da men ta ção, per ce ben do o que 
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Eli as mos tra em sua aná li se da so ci e da de em ge -
ral, ou seja, no pen sa men to da plu ra li da de, a
com ple xi da de e a si mul ta ne i da de em que está en -
vol vi da a cons tru ção de tais re la ções. Elas não
são pre de ter mi na das, pre es ta be le ci das, por tan to
não são pas sí ve is de um mo de lo que pos sa ga ran -
tir seu for ja men to, mes mo que ba se a das numa
dou tri na bem es tru tu ra da e que se man tém viva
ao lon go de sé cu los, como a co o pe ra ti vis ta. Assim,
quan do se ini cia uma co o pe ra ti va de tra ba lho as
in ten ções pri me i ras pas sa rão pela si mul ta ne i da de 
da his tó ria que cada um dos in di ví du os traz con -
si go, seus an se i os e mo dos de pen sar e agir, po -
den do os ob je ti vos ini ci a is se rem per di dos, sem
que se pos sa ter to tal con tro le so bre esse pro ces -
so. O as so ci a do está na co o pe ra ti va de tra ba lho,

ao mes mo tem po em que quer e pre ci sa de ren da, 
ter ra, da fa mí lia, da so ci e da de e de mu i tas ou tras
co i sas. Por tan to, fun da men tal se faz esse es tu do,
ba se a do em duas ca te go ri as ana lí ti cas prin ci pa is,
o po der e suas re la ções e a to ma da de de ci sões,
para sa ber como es tão ocor ren do na prá ti ca tais
re la ções. Po dem ser, num pri me i ro olhar, al ter -
na ti vas po si ti vas as atu a is re la ções de tra ba lho
exis ten tes, evo lu in do-se do pro ces so de la bor,
mas que pre ci sam ser ve ri fi ca das para que não se
co me ta o mes mo erro do mun do ca pi ta lis ta que
glo ri fi cou o tra ba lho como fon te de re a li za ções
di ver sas do ser hu ma no, ao mes mo tem po em
que o re du ziu a sim ples la bor, ma çan te e ro ti ne i -
ro, fon te de so fri men to.
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5 Re la ções de tra ba lho no co o pe ra ti vis mo:

avan ço di fe ren ci a do ou pre ca ri za ção?

O caso de duas co o pe ra ti vas de trabalho

5.1 Me to do lo gia uti li za da

Antes de aden trar nas re fle xões con clu si vas, a
par tir da ten ta ti va de in ter li ga ção da te o ria des cri -
ta an te ri or men te e dos ca sos es tu da dos, ne ces sá -
rio se faz que des cre va mos, mes mo que bre ve -
men te, um pou co da metodologia utilizada na
pesquisa.

O pre sen te es tu do foi de sen vol vi do numa
abor da gem qua li ta ti va, uma vez que exis tem pou -
cas bi bli o gra fi as a res pe i to de re la ções de tra ba -
lho nas co o pe ra ti vas des te seg men to e um dos
ob je ti vos do es tu do foi al can çar uma fa mi li a ri za -
ção com o pro ble ma, cons tru in do hi pó te ses, sen -
do a abor da gem qualitativa (exploratória) mais
adequada para tal.

O desen vol vi men to do es tu do se re a li zou
por meio de um es tu do de caso com pa ra ti vo re a -
lizado em duas co o pe ra ti vas do es ta do. Por tan -
to, é nos so de ver res sal tar que a es pe ci fi ci da de
do caso é o tra ço di fe ren ci a dor des ta téc ni ca, o
que pode ser tan to uma ca rac te rís ti ca fra gi li za -
do ra, uma vez que não per mi te a ge ne ra li za ção
sim ples e di re ta das cons ta ta ções, pois per mi te
per ce ber es pe ci fi ci da des e sin gu la ri da des de cada 
caso (ROESE, 1998). De ve mos res sal tar ain da
que a es co lha de duas co o pe ra ti vas de atu a ção em 
áre as bem di fe ren tes e de por tes bem di fe ren ci a -
dos, con for me pode ser cons ta ta do no item des -
cri to a se guir, foi pro po si tal no sen ti do de per ce -
ber mos se me lhan ças e di fe ren ças que pos sam ha -
ver nas re la ções de tra ba lho, mes mo de duas co o -
pe ra ti vas que, num pri me i ro olhar, são tão di fe -
ren tes. Cabe des ta car no va men te que esta es co -
lha me to do ló gi ca deve le var o le i tor e/ou pes qui -
sa dor, a to mar cu i da do com ge ne ra li za ções di re -

tas das con clu sões ob ti das nos ca sos es tu da dos,
que pre ci sam ser re la ti vi za das quan do apli ca das a
ou tras re a li da des, a ou tras co o pe ra ti vas, ain da
que do mes mo seg men to.

Para co le tar os da dos, fo ram uti li za das en tre -
vis tas semi-es tru tu ra das com três di re to res e cin -
co as so ci a dos sem car gos di re ti vos de cada uma
das co o pe ra ti vas, es co lhi dos ale a to ri a men te, des -
de que te nham se as so ci a do a sua co o pe ra ti va há,
no mí ni mo, seis me ses. Tais en tre vis tas fo ram
apo i a das nos ob je ti vos des sa pes qui sa e pro cu ra -
ram re com por a his tó ria de vida dos en tre vis ta -
dos, le van do-se em con ta o cri té rio qua li ta ti vo e
não quan ti ta ti vo. Tam bém foi uti li za da como
fon te de co le ta de da dos a pes qui sa do cu men tal e
bi bli o grá fi ca.

A aná li se dos da dos foi re a li za da atra vés do
mé to do de aná li se de con te ú dos. Fo ram ana li sa -
dos to dos os de po i men tos gra va dos nas en tre vis -
tas e pos te ri or men te trans cri tos, sen do que se
estabe le ceu uma li ga ção, uma re la ção com a fun -
da men ta ção teó ri ca de sen vol vi da.

5.2 As co o pe ra ti vas es tu da das: uma
bre ve des cri ção

O pre sen te es tu do de sen vol veu-se em duas
co o pe ra ti vas de tra ba lho lo ca li za das no Esta do
do Rio Gran de do Sul (RS). As duas co o pe ra ti vas
lo ca li zam-se em re giões do Esta do que en fren -
tam in ten sos pro ble mas so ci a is e eco nô mi cos.
Uma de las so fre com os pro ble mas ge ra dos pela
cri se da agro pe cuá ria, in ten si fi can do ain da mais a 
fal ta de tra ba lho e ren da para a po pu la ção que lá
re si de. Já a ou tra re gião, onde se lo ca li za uma das
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co o pe ra ti vas, so fre com a con cen tra ção de pes -
so as e, mes mo sen do uma re gião que con ta com
um gran de nú me ro de in dús tri as e com um vas to
se tor de ser vi ços, não con se gue ofer tar tra ba lho
para to dos. Nos dois mu ni cí pi os onde es sas co o -
pe ra ti vas de tra ba lho se lo ca li zam, exis tem ou tras 
co o pe ra ti vas de vá ri os seg men tos, como de pro -
du ção, ha bi ta ção e cré di to, pos si bi li tan do a re la -
ção en tre elas.

Devemos des ta car ain da que os por tes das
duas co o pe ra ti vas são bem dis tin tos, po den -
do-se, en tão, ana li sar como se es tru tu ram as re -
la ções de tra ba lho em uma co o pe ra ti va com
apro xi ma da men te 90 as so ci a dos e em ou tra,
com mais de 1.600 as so ci a dos, re a li zan do-se um 
com pa ra ti vo ana lí ti co. Ambas as co o pe ra ti vas
são pres tado ras de ser vi ços. Uma, que cha ma -
mos de COOPERATIVA “A”, atua nas mais di -
ver sas áre as, des de lim pe za ur ba na e ser vi ços
ge ra is até ser vi ços mé di cos, de en fer ma gem,
psi co lo gia, en tre ou tros. Pos sui seus ser vi ços
ter ce i ri za dos, em sua ma i or par te, para en tes pú -
blicos. Já a ou tra co o pe ra ti va, de no mi na da como
COOPERATIVA “B”, é for ma da por pro fis si o -
na is de uma só área, a da edu ca ção, ofer tan do en -
si no fun da men tal e mé dio para alu nos da mo da li -
da de EJA (Ensi no de Jo vens e Adul tos). Assim,
po de mos vi su a li zar di fe ren tes al ter na ti vas que
es tão sen do bus ca das e con quis ta das pe las co o -
pe ra ti vas e suas re la ções com di fe ren tes agen tes
ex ter nos, no caso os cli en tes, o que tam bém faz
par te das re la ções de tra ba lho.

5.3 Re la ções de tra ba lho no co o pe ra -
ti vis mo: avan ço di fe ren ci a do ou
pre ca ri za ção? 
Con si de ra ções con clu si vas

O pre sen te es tu do foi re a li za do com o ob je ti vo 
de iden ti fi car em que me di da o co o pe ra ti vis mo de
tra ba lho está se cons ti tu in do num avan ço di fe ren -
ci a do ou numa pre ca ri za ção das re la ções de tra ba -
lho no mer ca do atu al, nas co o pe ra ti vas es tu da das.

De acor do com o que foi abor da do na fun da -
men ta ção des cri ta, o atu al sis te ma eco nô mi co e

so ci al não con se gue mais aten der às ne ces si da des 
bá si cas das pes so as, seja em re la ção as suas ne -
ces si da des fi nan ce i ras, seja em re la ção a suas ne -
ces si da des en quan to ci da dãos. Den tro des se con -
tex to, o tra ba lho como ge ra dor de ren da e vida
dig na está se tor nan do pri vi lé gio de uma mi no ria. 
Mais do que isso, o tra ba lho es mi ga lha do e to tal -
men te mer can ti li za do foi re du zi do a ta re fas sim -
ples e re pe ti ti vas, le van do as pes so as a vi ve rem
boa par te de suas vi das exe cu tan do uma ro ti na
can sa ti va, ali e na do ra, na qual não pos su em es pa -
ços para se rem cri a ti vos, para aflo ra rem sua sub je -
ti vi da de etc. Enfim, não pos su em es pa ços para
se rem re al men te trabalhadores.

Na ver da de, como já de mons tra mos, na ma i o -
ria das or ga ni za ções do mer ca do atu al, não exis te
o tra ba lho, mas está pre sen te o la bor. Com isso,
per dem as em pre sas, as pes so as e a so ci e da de
como um todo. Além dis so, uma mul ti dão de
pes so as no Bra sil e no mun do está ex clu í da do
mer ca do, não ten do nem mes mo aces so ao la bor
e, por tan to, ten do mu i ta di fi cul da de para se man -
te rem vivas.

O re sul ta do de tudo isso é um au men to mu i to
gran de da vi o lên cia fí si ca e mo ral; é a exis tên cia
de um pe que no nú me ro de do mi na do res que do -
mi nam uma gama enor me de pes so as; é uma so -
ci e da de não re a li za da, que se res sen te de uma das
cen tra li da des da vida, o trabalho verdadeiro.

O co o pe ra ti vis mo de tra ba lho é ado ta do
como al ter na ti va de for ma cada vez mais in ten sa.
Po rém, o mo de lo co o pe ra ti vo está in se ri do nes se 
ce ná rio. Ele pre ci sa con cor rer com gran des em -
pre sas, vol ta das úni ca e ex clu si va men te ao acú -
mu lo de ca pi tal. De cor re daí que pre ci sa equi li -
brar sua fi na li da de eco nô mi ca, e, prin ci pal men te, 
sua fi na li da de so ci al, com a vo ra ci da de do mer ca -
do, sem per der os seus pi la res bá si cos, que são os
prin cí pi os co o pe ra ti vis tas, sob pena de pre ca ri zar 
ain da mais o tra ba lho e a vida das pes so as. Mas
mu i to mais do que isso, se qui ser ser al ter na ti va,
pre ci sa se as su mir como um avan ço di fe ren ci a do, 
como rup tu ra ao que se tem hoje, por tan to, ca paz 
de ino var para me lho rar as re la ções de tra ba lho
das pes so as, ou en tão se as su mir ape nas como
um ins tru men to ge ra dor de ren da, mes mo que
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para isso se or ga ni ze con si de ran do so men te a
eficiên cia eco nô mi ca e re pro du za a atu al pre ca ri -
za ção do tra ba lho, que o re du ziu à ca te go ria de la -
bor. Ou seja, as su mir-se e como um movimento
social.

De vi do às ra zões apre sen ta das, con clu í mos
que as co o pe ra ti vas es tu da das es tão sen do uma
al ter na ti va sa tis fa tó ria de ren da para mu i tas pes -
so as as so ci a das, ori un das das mais di fe ren tes re a -
li da des: em pre ga dos que fo ram de mi ti dos, após
lon gos pe río dos nas em pre sas, de vi do ao es go ta -
men to de al guns pos tos de tra ba lho (na ver da de
de la bor) que de sa pa re ce ram em fun ção das no -
vas tec no lo gi as; do nos de em pre sas que não re -
sis ti ram à com pe ti ti vi da de glo bal e to tal men te li -
be ral do mer ca do e aca ba ram por fa lir seus ne gó -
ci os; pro fis si o na is li be ra is que vi ram o mer ca do
de tra ba lho fi car cada vez mais re du zi do, con cor -
ri do e sa tu ra do, es cas se an do-se a cli en te la; e tra -
ba lha do res da in for ma li da de, que não pos su íam
ne nhum tipo de am pa ro, be i ran do mu i tas ve zes à 
ile ga li da de, mas que eram obri ga dos a exer cer in -
for mal men te seu tra ba lho para so bre vi ver. As
co o pe ra ti vas opor tu ni zam ren da tam bém para
pes so as que o mer ca do con si de ra de ida de mu i to
avan ça da, ou para jo vens que não pos su em ex pe -
riên cia e, de vi do a isso, não con se guem co lo ca ção 
no mercado atual.

De ve mos res sal tar ain da que a op ção do tra -
ba lho co o pe ra ti va do não é ex clu si vi da de ape nas
de uma mão-de-obra de pou ca qua li fi ca ção, com
ní vel de es co la ri da de ba i xo, por exem plo. As
duas co o pe ra ti vas apre sen tam as so ci a dos com
ní vel mé dio com ple to e ou tros com gra du a ção
com ple ta ou em an da men to. Encon tra mos tam -
bém, nas duas co o pe ra ti vas, a pre sen ça de as so ci a -
dos com for ma ção em ní vel de pós-gra du a ção.

Mas as se me lhan ças en tre os dois ca sos es tu -
da dos, en tre as duas co o pe ra ti vas ana li sa das, ter -
mi nam por aí. No ta mos cla ra men te que a COO-

PERATIVA “A” tem sua or ga ni za ção, sua atu a -
ção, ba se a da na re a li da de do mer ca do atu al, na
efi ciên cia eco nô mi ca, sem ques ti o nar ou ten tar
re ver ter, ao me nos den tro da co o pe ra ti va, esta ló -
gi ca. De se ja ser uma pres ta do ra de ser vi ços ca paz 
de aten der ne ces si da des de seus cli en tes, a um

cus to sa tis fa tó rio, e re pas sar a ren da ge ra da a par -
tir de tais ser vi ços, para seus as so ci a dos que exe -
cu ta ram tais ta re fas. Mes mo sen do uma or ga ni za -
ção co o pe ra ti va, sua atu a ção se li mi ta a ser esta,
com o agra van te de con ti nu ar fo men tan do a ló gi -
ca de con cen tra ção de ren da.

Não con se gui mos per ce ber na COOPERATIVA 

“A” algo di fe ren te dis so. Não há, nem por par te
dos as so ci a dos, nem por par te da di re to ria, ne -
nhum tipo de ini ci a ti va de se re pen sar as re la ções
de tra ba lho, de re con fi gu rá-las com base nos
prin cí pi os co o pe ra ti vis tas, de for ma a ge rar, além 
de ren da, um tra ba lho mais dig no e re a li za dor.
Pelo con trá rio, os re fe ri dos prin cí pi os são usa dos 
como li mi ta do res da re la ção co o pe ra ti va/as so -
ci a dos, ape nas como for ma li da des des sa re la ção.
A ges tão de mo crá ti ca, por exem plo, ocor re atra -
vés da re a li za ção de ape nas uma ou duas as sem -
bléi as ao ano no má xi mo, ou seja, ape nas para
cum prir as pec tos le ga is e for ma is. Não exis tem
ou tros es pa ços de par ti ci pa ção.

Nes se mes mo sen ti do, os vín cu los en tre os as -
so ci a dos e en tre eles e a co o pe ra ti va são vín cu los
for ma is, frá ge is, ba se a dos na re la ção uti li ta ris ta,
ou seja, os as so ci a dos exe cu tam as ta re fas, fa zem
algo, pres tam al gum ser vi ço, ape nas para re ce be -
rem em tro ca um va lor, uma van ta gem mer can til. 
Não exis te com pro me ti men to. A par ti ci pa ção é
ex tre ma men te pas si va, a co o pe ra ção é frá gil e os
associ a dos não têm cla re za em que tipo de re la -
ci o namen to es tão in se ri dos, bem como não co -
nhe cem o co o pe ra ti vis mo de for ma a po der mu -
dar este ce ná rio. Assim, não exis te uma iden ti da -
de mais for te, que pos sa ser sen ti da como o fa tor
que os mo ti va a es ta rem re u ni dos na co o pe ra ti va,
tan to que são pra ti ca men te unâ ni mes em afir mar
que, se con se guis sem, es ta ri am tra ba lhan do com
um vín cu lo re gi do pela CLT, ou seja, com car te i ra 
as si na da.

Na ver da de, o fato que os trou xe e os man tém
na COOPERATIVA “A” é a ne ces si da de de ob -
ten ção de ren da, mes mo que para tal te nham que
se sub me ter a uma for ma de tra ba lho que não os
sa tis fa ça. Como a ma i o ria de les não ti nha mais
nem mes mo uma fon te de ren da, ao tê-la na co o -
pe ra ti va, eles têm suas ex pec ta ti vas aten di das.
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A COOPERATIVA “A”, por sua vez, não bus -
ca re fle tir co le ti va men te com o ob je ti vo de
“eman cipar” esta vi são dos as so ci a dos, no que
diz res pe i to a suas par ti ci pa ções na co o pe ra ti va,
tra zen do-os para o pro ces so como um todo.
Com pro va mos esta ob ser va ção ao ver mos que
são sem pre os mes mos no mes que es tão nos
prin ci pa is car gos da di re to ria, mes mo que a co o -
pe ra ti va já te nha pas sa do por mais de um man da -
to, sen do que se re no vou ape nas o per cen tu al
obri ga do por lei.

Ou tra di fi cul da de en con tra da por essa co o pe -
ra ti va vem em fun ção do ta ma nho e da di ver si da -
de do seu qua dro so ci al e da sua área de atu a ção.
São mais de 1.600 as so ci a dos es pa lha dos por
mais de 30 mu ni cí pi os do Rio Gran de do Sul,
sen do al guns de les dis tan tes mais de 200 qui lô -
me tros da ci da de onde se lo ca li za a sede da co o -
pe ra ti va e onde ocor rem as as sem bléi as e a sua ad -
mi nis tra ção em ge ral.

Po rém, de ve mos res sal tar que ne nhum dos
as so ci a dos que i xou-se no sen ti do de ter sido en -
ga na do, de não sa ber os di re i tos a que se pri vam
por não te rem a car te i ra as si na da. Alguns re la tam
que es pe ra vam mais da co o pe ra ti va, mas não sa -
bem bem o que é que po de ria ser agre ga do. Mu i -
tos se pu des sem e, as sim que ti ve rem uma opor -
tu ni da de, mi gra rão para uma relação de emprego, 
ou seja, de carteira assinada.

Por tan to, en ten de mos que a COOPERATIVA

“A” tem mu i to para avan çar. Por prin cí pi os e
com uma vi são do co o pe ra ti vis mo como algo
trans for ma dor, não de ve ria per der de vis ta a pos -
si bi li da de de mu dan ça da ló gi ca he ge mô ni ca exis -
ten te no mer ca do de tra ba lho, mes mo que fos se
no sen ti do de uma uto pia da qual ten ta ria apro xi -
mar-se o má xi mo pos sí vel. Esta co o pe ra ti va pode
não ser um agra van te da atu al pre ca ri za ção do
tra ba lho, mas está re pro du zin do a atu al pre ca ri -
za ção, a re du ção ao la bor, ago ra sob a rou pa gem
co o pe ra ti va e não-ca pi ta lis ta.

Na COOPERATIVA “B”, en con tra mos uma
for ma di fe ren ci a da das tra di ci o na is de se con fi -
gu ra rem as re la ções de tra ba lho. For ma essa que,
se gun do o que de fen de mos até aqui, apon ta,
mes mo que mi ni ma men te, para um avan ço di fe -

ren ci a do, for ja do sob uma or ga ni za ção co o pe ra -
ti vis ta.

Nes sa co o pe ra ti va iden ti fi ca mos uma vin cu la -
ção en tre os as so ci a dos e des ses com a co o pe ra ti -
va, que vai além de me ros com pro mis sos for ma is.
É uma vin cu la ção afe ti va, ba se a da em re la ções de 
com pro me ti men to e con fi an ça. E isso se dá em
fun ção de que a COOPERATIVA “B” con se guiu
tor nar-se um es pa ço plu ral, no qual os edu ca do -
res que ali de se ja ram se as so ci ar, pu de ram e po -
dem cons tru ir uma pro pos ta pe da gó gi ca di fe ren -
ci a da, pon do-a em prá ti ca, con cre ti zan do-a numa
es co la de pa drões di fe ren ci a dos.

O fato da COOPERATIVA “B” ser es pe cí fi ca,
ou seja, for ma da por pro fis si o na is de uma mes ma 
ca te go ria pro fis si o nal, é um fa tor que fa ci li ta a
cons tru ção da iden ti da de co le ti va do gru po, bem
como a par ti ci pa ção de to dos a par tir de con di -
ções e sig ni fi ca dos mu i to se me lhan tes, para não
se di zer igua is. A prin ci pal fon te de iden ti da de
está no que o gru po tem como ob je ti vo co mum,
ou seja, ob je ti vos in di vi du a is de cada as so ci a do
que, quan do re u ni dos no gru po, apro xi ma ram-se 
mu i to e aca ba ram re sul tan do num ob je ti vo co le -
ti vo, que é a bus ca, na co o pe ra ti va, da ren da ne -
ces sá ria para so bre vi ve rem. Mas, mu i to mais do
que isso, a iden ti da de se dá em fun ção de vis lum -
bra rem na co o pe ra ti va a pos si bi li da de de es ta rem 
cons tru in do, dia após dia, a es co la com que so -
nha ram. Ou seja, é a li ga ção da sub je ti vi da de e
dos an se i os de cada um, en tre la çan do-se en tre si
e for te men te co nec ta dos ao todo que de les se
for ma. Por isso que, nes sa co o pe ra ti va, po de mos
no tar em to dos os de po i men tos dos as so ci a dos a
pre o cu pa ção de man ter efe ti vos es pa ços de par ti -
ci pa ção para os associados.

O que ob ser va mos é que o co o pe ra ti vis mo foi 
mu i to bem uti li za do pela COOPERATIVA “B”.
Os prin cí pi os co o pe ra ti vis tas fun ci o nam como
nor te a do res, mas não li mi tam e mu i to me nos
for ma li zam e en ges sam as ações da co o pe ra ti va.
Por exem plo, to dos par ti ci pam eco no mi ca men te 
da co o pe ra ti va e, por tan to, são pro pri e tá ri os e
de ten to res de di re i to a voz e voto (par ti ci pa ção
ati va). Mas essa par ti ci pa ção não acon te ce ape nas 
em uma as sem bléia no ano. São re a li za das vá ri as
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as sem bléi as e re u niões du ran te todo o ano. A sala 
dos pro fes so res é pal co de tro cas de in for ma -
ções, idéi as, ex pe riên ci as. O mes mo ocor re nas
re fe i ções, que são re a li za das na es co la mes mo, na
pró pria co o pe ra ti va. Tudo isso for ta le ce os vín -
cu los en tre os as so ci a dos e des ses para com a co -
o pe ra ti va. O as so ci a do pas sa a en ten der sua re la -
ção, o seu pa pel na ins ti tu i ção, detém in for ma -
ções, con ta com es pa ços de par ti ci pa ção efe ti va
e, por tan to, detém po der, par ti ci pa de for ma real
das de ci sões. Assim, não exis tem do mi nan tes e
do mi na dos, a não ser a li de ran ça na tu ral, pre sen -
te em to dos os pro ces sos da hu ma ni da de. E são
es ses fa tos que fo ram se gui da men te apon ta dos
pe los as so ci a dos como mo ti vos de suas per ma -
nên ci as na co o pe ra ti va. Tan to que, em de ter mi -
na do pe río do, a co o pe ra ti va não era van ta jo sa
sob o as pec to eco nô mi co e a gran de ma i o ria dos
as so ci a dos nela per ma ne ce ram, até que, pou co a
pou co, tor na ram-na ren tá vel. Quem sabe este foi
um pro ces so de se le ção na tu ral, no qual quem
per ma ne ceu o fez por es tar iden ti fi ca do com as
relações que ali se forjaram.

Nes te as pec to, res sal ta mos que para per ma ne -
cer na coope ra ti va, mes mo que esta não es ti ves -
se re sul tan do em ga nhos fi nan ce i ros em de ter -
mi na do pe río do, os as so ci a dos pre ci sa ram de
con di ções para con cre ti zar esta es co lha e po der
(re)sig ni fi car os seus tra ba lhos. Re si de aqui uma
das im por tân ci as da ren da uni ver sal para o co o -
pe ra ti vis mo e para a so ci e da de como um todo:
pos si bi li tar es co lha e re fle xões acer ca de ques -
tões re la ti vas ao mun do do tra ba lho, in clu si ve
re la ti vas a sua (re)sig ni fi ca ção. Hoje mu i to pou -
cos po dem es co lher e re fle tir. A ma i o ria pre ci sa
la bo rar, sem di re i to a re fle tir e es co lher para po -
der so bre vi ver.

Enfim, a COOPERATIVA “B” apre sen ta um
avan ço di fe ren ci a do no que diz res pe i to às re la -
ções de tra ba lho, sen do que as pes so as en vol vi -
das, os as so ci a dos que lá tra ba lham, es tão atu an -
do mu i to mais na ló gi ca de um tra ba lho ver da de i -
ro, dig no, fon te de re a li za ções ma te ri a is e não
ma te ri a is, do que na ló gi ca do la bor. Tudo isso
sem per der a efi ciên cia eco nô mi ca, fa tor ne ces sá -
rio a sua sus ten ta bi li da de no mer ca do atual.

Fa zen do um re su mi do com pa ra ti vo das duas
re a li da des en con tra das, po de mos afir mar que, na
COOPERATIVA “A”, a his tó ria, a tra je tó ria dos
as so ci a dos os le vou a per ma ne ce rem pe río dos da 
sua vida sem aces so à ren da, fon te bá si ca de so -
bre vi vên cia, o que os fe riu tam bém em ter mos
mo ra is. É a cura des sa frus tra ção, a bus ca por
esta “ren da mí ni ma”, que os le vou até a co o pe ra -
ti va e que os faz la bo rar dia após dia, em con di -
ções que não con si de ram sa tis fa tó ri as e que lhes
ge ram cer to so fri men to. Fo ram tão ma ti za dos
pela vida que sua ca pa ci da de de so nhar, de de se -
jar, de ir além do la bor, fi cou bas tan te com pro -
me ti da. Ten do o mí ni mo, a ren da para so bre vi ver 
já é o bas tan te. E a ini ci a ti va de re a ni mar es ses
de se jos, de fazê-los vol tar a so nhar com um tra -
ba lho e uma vida mais pra ze ro sos, po de ria par tir
da di re to ria que, no mo men to, está sa tis fe i ta com 
os re sul ta dos atin gi dos e não vi su a li za pos si bi li -
da des de ir além. Já na COOPERATIVA “B” um
tra ço co mum foi re la ta da na his tó ria de to dos os
en tre vis ta dos: a in con for mi da de com a for ma de
edu ca ção exis ten te atu al men te nas es co las, se jam
elas pú bli cas ou pri va das. A cren ça na pos si bi li -
da de de cons tru ir uma pro pos ta pe da gó gi ca di fe -
ren ci a da, for ma ta da jun to a um gru po de edu ca -
do res, que gere uma ma i or pro xi mi da de para
com os alu nos, é o que os iden ti fi ca, o que os mo -
ti va e os mantêm uni dos, ge ran do re sul ta dos po -
si ti vos tan to nos as pec tos eco nô mi cos como so -
ci a is. A di fe ren ça na tra je tó ria dos en vol vi dos e
na for ma de ge rir, de pen sar a co o pe ra ti va, em
cada um dos ca sos, é fun da men tal para a di fe ren -
ça nos re sul ta dos ob ti dos.

Co lo can do de for ma um pou co mais sin té ti ca
o que foi con clu í do e ex pos to até o pre sen te mo -
men to, po de mos destacar que:

a) Os prin cí pi os co o pe ra ti vis tas po dem ser
uti li za dos de di fe ren tes for mas pe las co o pe ra ti -
vas. Po dem, por exem plo, ser uti li za dos como
nor te a do res, for ne ce do res de es sên cia para a ges -
tão da co o pe ra ti va, le van do-a a ser uma rup tu ra
nos atu a is pa drões de ges tão e de re la ções de tra -
ba lho do mun do ca pi ta lis ta, ou se rem usa dos
como li mi ta do res des sa ges tão, o que traz im pli -
ca ções di re tas às re la ções de tra ba lho, man ten -
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do-as pre ca ri za das, mer can ti li za das, re du zi das ao 
labor.

b) O que le vou as pes so as a se or ga ni za rem
em co o pe ra ti vas de tra ba lho, nos ca sos es tu da -
dos, foi a ne ces si da de de con se gui rem ren da, foi
o ins tin to e a ne ces si da de de so bre vi vên cia. Mas
as co o pe ra ti vas, se gun do a dou tri na co o pe ra ti vis -
ta, são ins ti tu i ções com fi na li da des eco nô mi cas e
tam bém so ci a is. Por tan to, fo ram pen sa das te o ri -
ca men te para se rem mais do que fon tes de ge ra -
ção de ren da e as sim, cons ti tu í rem-se num mo vi -
men to so ci al. Por isso, po dem e pre ci sam ir além
da efi ciên cia eco nô mi ca. É o que acon te ce na
COOPERATIVA “B” e não foi vi su a li za da sua
ocor rên cia na COOPERATIVA “A”. Na pri me i ra, 
os as so ci a dos ob têm da co o pe ra ti va mais do que
ren da. Con se guem nela sa tis fa ção pro fis si o nal e
pes so al, au men to da auto-es ti ma, de sen vol vem-se
en quan to efe ti vos par ti ci pan tes, den tre ou tras
con quis tas, fir man do-se como ci da dãos in clu si -
ve. Por tan to, as ex pec ta ti vas que a ma i o ria pos su ía 
quan do se as so ci ou à co o pe ra ti va fo ram su pe ra -
das. Na COOPERATIVA “A”, os as so ci a dos ti -
nham a mes ma ex pec ta ti va e aca ba ram por re al -
men te ob te rem ren da. Po rém, a ob ten ção da van -
ta gem mo ne tá ria não é fon te con tí nua de sa tis fa -
ção, mas, sim, fon te de so bre vi vên cia, o que gera
uma in sa tis fa ção da ma i o ria dos as so ci a dos para
com a sua co o pe ra ti va. Mas, ao mes mo tem po
em que es tão in sa tis fe i tos, não per ce bem que são
eles que po dem ge rar a mu dan ça.

c) A tro ca de in for ma ções, a ges tão, as re la -
ções de po der e ou tros as pec tos re la ti vos aos re -
la ci o na men tos que emer gem em uma co o pe ra ti -
va de tra ba lho não po dem ser igua is aos que
ocor rem em uma em pre sa de ca pi tal, uma vez
que a ló gi ca or ga ni za ci o nal de am bas é mu i to di -
fe ren te. Nas co o pe ra ti vas, por exem plo, os as so -
ci a dos são, ao mes mo tem po, tra ba lha do res e
ges to res. Por tan to, pos su em o mes mo di re i to no
que diz res pe i to à voz e a voto e de par ti ci pa rem
da to ma da de de ci sões. Não há, ou não de ve ria
ha ver, de ten to res de po der for mal. Mas, para que
isso acon te ça, al guns pa ra dig mas pre ci sam ser
que bra dos, e a ges tão pre ci sa ser re a li za da de for -
ma a re al men te per mi tir e ca pa ci tar a par ti ci pa ção 

dos as so ci a dos. Parti ci pa ção essa que deve ser
cons tan te men te in cen ti va da, uma vez que cul tu -
ral men te, em fun ção do ce ná rio que se for mou
nas úl ti mas dé ca das, o ser hu ma no está mais pre -
pa ra do para exe cu tar ta re fas para as qua is foi de -
sig na do do que para pen sar, pla ne jar e par ti ci par.

d) As re la ções de tra ba lho en con tra das na
COOPERATIVA “A” de vem sim ser clas si fi ca das
como a re pro du ção da pre ca ri za ção do tra ba lho
atu al e da re du ção des te a ca te go ria de la bor, uma
vez que con ti nu am sub me ten do seus as so ci a dos
a uma ro ti na de in sa tis fa ção no tra ba lho, em tro -
ca de ren da para que eles pos sam so bre vi ver.
Ren da esta que não mais con se gui am ob ter no
atu al mer ca do, se não atra vés do tra ba lho (la bor)
co o pe ra ti va do. Eles pre fe ri ri am es tar tra ba lhan -
do com um vín cu lo de em pre go, com car te i ra de
tra ba lho as si na da. Po rém, pode-se afir mar que a
COOPERATIVA “B” se cons ti tui em um am bi en -
te onde ocor reu e ocor re avan ços nas re la ções de
tra ba lho, tor nan do-as po si ti va men te di fe ren ci a -
das, re cu pe ran do um pou co da sa tis fa ção, da re a -
li za ção pes so al e pro fis si o nal das pes so as, sen ti -
men tos que lhes fo ram rou ba dos por uma so ci e -
da de que glo ri fi cou o tra ba lho como uma das
cen tra li da des da exis tên cia hu ma na, ao mes mo
tem po em que o re du ziu à ca te go ria de la bor.

Por fim, cabe-nos sa li en tar que o pre sen te es -
tu do nos re ve lou que o co o pe ra ti vis mo de tra ba -
lho, em al guns ca sos, quan do em ba sa do e es tru -
tu ra do de acor do com a dou tri na co o pe ra ti vis ta,
quan do pra ti ca do por pes so as dis pos tas a apre -
en der e rom per a ló gi ca e os pa ra dig mas do mi -
nan tes, quan do pra ti ca do por pes so as que te -
nham en tre si uma iden ti da de co mum, pode se
tor nar um im por tan te es pa ço, no qual as pes so as
ini ci em a cons tru ção de re la ções di fe ren tes da ro -
ti na do la bor e, mes mo que gra da ti va men te, cons -
truam re la ções pró xi mas ao que cha ma mos de
“ver da de i ro tra ba lho”, lo cal de ex pres são da sub -
je ti vi da de, de cons tru ção da in di vi du a li da de e do
co le ti vo, de ino va ção, de sa tis fa ção pes so al e pro -
fis si o nal, tudo isso sem per der em com pe ti ti vi da -
de, mes mo se le van do em con ta a ava li a ção pu ra -
men te eco nô mi ca de efi ciên cia fe i ta pelo atu al
mer ca do. Des sa for ma, sem per der essa pers pec -
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ti va de vis ta, o co o pe ra ti vis mo de tra ba lho pode
con tri bu ir para o rom pi men to da ló gi ca he ge mô -
ni ca atu al, em prol do de sen vol vi men to de ou tro
tipo de re la ções de tra ba lho, mais jus tas, mais hu -
ma nas e so li dá ri as. Po rém, sua cons tru ção va ria de 
caso para caso e pode levá-lo a ape nas re pro du zir
a pre ca ri za ção e o la bor hoje do mi nan tes, li mi -
tan do o co o pe ra ti vis mo a uma al ter na ti va de ge -
ra ção de ren da.

Enfim, o es tu do mos trou que o co o pe ra ti vis -
mo de tra ba lho ana li sa do em um dos ca sos pode,
sim, ser um avan ço di fe ren ci a do das atu a is re la -
ções e, mais do que isso, mos trou que pode con -
tri bu ir na cons tru ção de um ou tro mun do do tra -
ba lho. Po rém, de ve mos des ta car que as con di -
ções da co o pe ra ti va, onde isso ocor reu, e de seu
quadro so ci al eram con di ções pri vi le gi a das em ter -
mos so ci a is, eco nô mi cos e de edu ca ção for mal,
quan do com pa ra das à ma i o ria das co o pe ra ti vas de
tra ba lho exis ten tes hoje, e mes mo se com pa ra das
ao caso da ou tra co o pe ra ti va es tu da da.

Para que o co o pe ra ti vis mo con tri bua na cons -
tru ção de “ou tro mun do do tra ba lho”, é pre ci so
que se cons trua uma rup tu ra so ci al, re ssig ni fi can -
do o que hoje en ten de mos como tra ba lho. Para
tan to, cru zar as prá ti cas de um co o pe ra ti vis mo
ne ces sa ri a men te con fi gu ra do como um mo vi -
men to so ci al, com ques tões da sus ten ta bi li da de
do pla ne ta e da so ci e da de em suas di fe ren tes di -
men sões, se faz ne ces sá rio. Pen sar num tra ba lho
que não bus que ape nas a efi ciên cia eco nô mi ca,
que não es te ja atre la do úni ca e prin ci pal men te à
ren da, é fun da men tal para pos si bi li tar mos o de -
sen vol vi men to sus ten tá vel. E, nes se sen ti do, o
co o pe ra ti vis mo de tra ba lho pode sim ter im por -
tan te pa pel, des de que as su ma sua di men são
trans for ma do ra e não seja en ca ra do apenas como 
um remendo ao capitalismo e a situação que ele
construiu, seja em termos de trabalho, seja em
termos de organização social.
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