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Resumo: 
Esta pesquisa surge a partir do trabalho que está sendo desenvolvido no Mestrado em 

Educação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), no qual investigamos alguns 

elementos constitutivos da pedagogia da produção associada junto aos produtores de 

rapadura, residentes na comunidade do Engenho Velho (zona rural do município de Santo 

Antônio do Leverger/Baixada Cuiabana/MT).  

A pedagogia da produção associada integra a educação popular na medida em que articula a 

economia popular e a educação, utilizando os saberes provenientes do trabalho como 

instrumento para a construção de conhecimentos, de novas práticas econômico-sociais e de 

suas próprias identidades. 

Nesse intento, partimos da revisão bibliográfica feita sobre os temas: educação popular, 

economia popular solidária, produção associada, cultura do trabalho, autogestão e pedagogia 

da produção associada. 

Temos como objetivo principal ampliar os olhares para a organização do trabalho associado e 

desmitificar/esclarecer alguns pontos que interferem na clara concepção a respeito dos termos 

inerentes e utilizados para tal organização. 

Esse tipo de organização da produção e do trabalho se diferencia da lógica capitalista (embora 

esteja inserida na mesma), pois a força de trabalho não é uma mercadoria, a mercadoria 

produzida não se separa do produtor e o trabalhador é detentor dos meios de produção. 

Entre os procedimentos metodológicos adotados para a pesquisa, utilizamos o levantamento e 

a análise bibliográfica sobre a temática e também a pesquisa qualitativa através de entrevistas 

semi-estruturadas com três famílias que produzem rapadura de forma associada. 

Acreditamos que esta pesquisa trará como contribuições, para as organizações econômicas 

populares e para as instituições educacionais, uma forma de repensar a formação humana e a 

práxis produtiva. E, isto, se fará através da análise de aspectos da vida cotidiana desses 

trabalhadores/artesões que poderão indicar por um lado, novos meios de se ensinar e aprender 

um ofício e por outro, apontar novas possibilidades de organização do processo de trabalho 

que assegurem a reprodução ampliada da vida dos sujeitos pertencentes aos setores populares.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa surge a partir da revisão bibliográfica feita sobre os temas: economia 

solidária, economia popular, produção associada, cultura do trabalho, autogestão e pedagogia 

da produção associada, a partir do trabalho desenvolvido no Mestrado em Educação da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).  



Tem como objetivo principal ampliar os olhares para a organização do trabalho 

associado e desmitificar/esclarecer alguns pontos que interferem na clara concepção a respeito 

dos termos inerentes e utilizados para tal organização. 

Esse tipo de organização se diferencia de como o trabalho se apresenta para a lógica 

capitalista, pois não há a exploração da força de trabalho e existem alguns princípios (de 

solidariedade, cooperação, igualdade) que reforçam essa distinção. 

Para tanto, estaremos investigando alguns elementos constitutivos da pedagogia da 

produção associada junto aos produtores de rapadura, residentes na comunidade do Engenho 

Velho (zona rural do município de Santo Antônio do Leverger/Baixada Cuiabana/MT).  

A pedagogia da produção associada integra a educação popular na medida em que 

articula a economia popular e a educação, utilizando os saberes provenientes do trabalho 

como instrumento para a construção de conhecimentos, de novas práticas econômico-sociais e 

de suas próprias identidades. 

Entre os procedimentos metodológicos adotados para a pesquisa, utilizamos o 

levantamento e a análise bibliográfica sobre a temática, além da pesquisa qualitativa através 

de entrevistas semi-estruturadas com três famílias que produzem rapadura de forma associada. 

Além disso, estaremos registrando em fotos e vídeos a pesquisa de campo. 

No sentido de compreendermos os fenômenos sociais complexos, escolhemos o estudo 

de caso que, segundo Martins (2002, p. 9-10), é  

 

uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. 

Pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida, como um 

programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade 

social. Visa conhecer o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua unidade 

e identidade própria. É uma investigação que se assume como particularística, 

debruçando-se sobre uma situação específica, procurando descobrir o que há nela de 

mais essencial e característico. 

 

Como a pesquisa está em andamento, estamos na fase de entrevistas e observações, 

mas já é possível tecermos algumas considerações sobre a relação trabalho e educação, 

presentes na comunidade estudada. 

Acreditamos que esta pesquisa trará como contribuições, para as organizações 

econômicas populares e para as instituições educacionais, uma forma de repensar a formação 

humana e a práxis produtiva. E, isto, se fará através da análise de aspectos da vida cotidiana 

desses trabalhadores que poderão indicar por um lado, novos meios de se ensinar e aprender 

um ofício e por outro, apontar novas possibilidades de organização do processo de trabalho 

que assegurem a reprodução ampliada da vida dos sujeitos pertencentes aos setores populares. 



  

EDUCAÇÃO E TRABALHO: QUAL A RELAÇÃO? 

 

Como a educação não é algo isolado, precisamos relacioná-la com o tipo de sociedade 

e cultura de um dado período.  

Em face disso, argumentamos que a relação entre trabalho e educação é também 

histórica, ou seja, ao longo dos tempos ela foi delineada até chegar a forma como está 

constituída na atualidade. E, ainda, assim está sujeita à novas mudanças de acordo com as 

exigências/desenvolvimento da sociedade e da cultura. 

Contudo, essa relação não foi marcada somente por uma ligação entre trabalho e 

educação, mas também por períodos em que se lançaram a separação entre estes, como 

veremos a seguir. 

De acordo com Marx (1986), não só a educação, mas a própria organização da 

sociedade está voltada para a produção da vida material que condiciona a vida social, política, 

religiosa e jurídica.  

Na Idade Antiga
1
, quando o homem se separou da natureza e, para a reprodução 

ampliada da vida, começou a modificá-la de acordo com os seus interesses, inaugurou-se a 

garantia da vida material a partir da organização sistemática do trabalho. 

Nesse período o homem vivia em comunidades simples e primitivas, nas quais não 

havia divisão social e do trabalho. O trabalho e as terras eram coletivos a fim de perpetuar a 

espécie e se tornou um processo educativo, pois, com o trabalho, aprendia-se a ser homem e a 

se relacionar com seus iguais, de modo que produzissem sua existência através da produção 

material.  

Nessa perspectiva, a essência humana é o trabalho, isto é, o “ser” homem foi 

produzido pelo próprio homem por meio do trabalho. 

Por outro lado, com o desenvolvimento do trabalho, essa relação começou a se afastar. 

Alguns homens se apropriaram das terras, deixaram de trabalhar e passaram a viver do 

trabalho alheio, originando o modo de produção escravista. 

Então, sobre o que foi escrito anteriormente, o homem que deixou de trabalhar, deixou 

de ter a essência humana? 

                                                 
1
 Alguns historiadores convencionaram a divisão da história da Europa em Idade Antiga, Idade Média, Idade 

Moderna e Idade Contemporânea. 



Nesse contexto, surgiu a separação entre a educação destinada aos proprietários de 

terras e aos que nela trabalhavam. Para os que não necessitavam trabalhar, a educação se dava 

na escola e para os outros, se dava no próprio trabalho. 

Como os donos das terras dispunham de tempo livre, a sua formação estava calcada 

nas atividades intelectuais e nos exercícios físicos, a fim de educar futuros dirigentes, 

enquanto que a dos escravos continuava centrada no próprio processo de trabalho. 

Já na Idade Média, a igreja católica que possuía muitas terras, contribuiu 

decisivamente para a constituição/manutenção do feudalismo. Por isso, passou a ser a sua 

maior instituição, controlando a fé e a ordem social.  

A diferença entre o modo de produção escravista e o feudal, em relação ao trabalho, é 

que no primeiro o trabalhador não era obrigado a permanecer na terra e no segundo, para não 

perder proteção e pelas obrigações feudais deveria permanecer na terra mesmo que esta 

mudasse de dono. 

Um dos meios desse controle se deu através da escola que tinha como o objetivo o 

ingresso na vida religiosa. Os filhos dos nobres aprendiam a educação elementar e, 

posteriormente, faziam cursos superiores. Aos servos era negada a instrução e deveriam 

ajudar na economia feudal, baseada na agricultura e no artesanato. 

Devido a algumas transformações na Europa (peste negra, cruzadas, aumento 

populacional, desenvolvimento do comércio, revolta dos camponeses, criação da moeda para 

substituir as trocas de mercadorias, Iluminismo, Revolução Francesa, entre outras) e temendo 

que a igreja tomasse o poder, já que possuía muitas terras e detinha o conhecimento erudito; 

surgiu uma nova classe social – a burguesia - que passou a deter o poder econômico e 

político. 

Essas transformações contribuíram para mudanças substancias na organização social e 

inaugurou o que se convencionou chamar de modernidade - séculos XVII e XVIII -. A 

respeito dessa questão, destaca Saviani (1994, p. 154) 

 

(...) o desenvolvimento das atividades artesanais, fortalecendo as corporações de 

ofícios, aliado ao grau de acumulação que a economia feudal pode desenvolver, 

possibilitou o crescimento de um a atividade mercantil que não origem da 

constituição do capital. Esta atividade mercantil foi se concentrando nas cidades, 

primeiro organizadas periodicamente na forma de feiras de trocas, de grandes 

mercados de trocas. Esses mercados foram se fixando dando origem às cidades (...). 

Através do comércio, ele foi acumulando capital que, em seguida, passou a ser 

investido na própria produção, originando assim a indústria. Estes processos de 



transformação conduziram ao deslocamento do eixo do processo produtivo do 

campo para a cidade, da agricultura para a indústria. Temos, então, a partir deste 

processo, a constituição de um novo modo de produção que é o capitalismo burguês, 

ou modo de produção moderno.  

 

Surge, com isso, o capitalismo comercial, no qual as pessoas se relacionam pela 

detenção ou não dos meios de produção. O dono do meio de produção (o capitalista) compra a 

força de trabalho através de salários para produzir bens, e ao vendê-los, recupera o capital 

investido e obtém a mais valia (lucro). Assim, a sociedade passa a ser contratual, isto é, 

baseada em relações formais de trabalho. 

Não podemos esquecer que as desigualdades sociais e econômicas continuaram 

existindo e com o capitalismo industrial - Revolução Industrial-, essas diferenças se alargaram 

porque a força de trabalho dos artesãos foi subsumida pelas máquinas, a fim de se produzir 

em larga escala, em pouco tempo e obtendo um maior lucro. Dessa forma, Saviani (1994, p. 

164) conclui que “a maquinaria não é outra coisa senão trabalho intelectual materializado, 

dando visibilidade ao processo de conversão da ciência, potência espiritual, em potência 

material” e, assim, a ciência também foi incorporada à produção. 

Embora o preço das mercadorias tenha sido reduzido o trabalhador não tinha 

condições de comprá-las por estar desempregado ou ter sido desqualificado em função do 

trabalho fragmentado. Por ter seu trabalho executado em partes, as habilidades intelectuais 

foram substituídas pelas mecânicas. 

A remuneração da força de trabalho tornou-se tão precária que as famílias pobres 

lançaram mão do trabalho das mulheres e das crianças, visando garantir a subsistêncvia do 

grupo familiar. Por esse motivo, a escola começou a preparar as crianças para operarem as 

máquinas como um “exército de reserva”. 

No entanto, alguns pensadores iluministas preocuparam-se com a educação infantil e 

com seu desenvolvimento. A escola, para eles deveria preparar para a vida, mas respeitando 

as diferenças individuais das crianças e também deveria ser direito de todos.  

Então, a burguesia, interessada em manter seu poder, propôs uma educação laica, 

universal, obrigatória e gratuita para todos, a partir de um sistema dual de ensino. A partir do 

século XVIII, a educação passou a ser reivindicada como direito de todos e dever do Estado. 

Nesse cenário, a escola pública ganha espaço, influenciado pelo ideário positivista de 

construir uma unidade nacional voltada para a modernidade e para o progresso. Sendo assim, 

o Estado passou a controlar a educação porque precisavam de uma organização escolar que 



atendesse aos ideais republicanos e que garantisse a consolidação do modo de produção 

capitalista. 

Um dos ideais dos republicanos era possibilitar a educação das massas para moldar os 

cidadãos e controlar possíveis aspirações de classe. Nessa perspectiva, defendiam uma 

educação assumida pelo Estado. Com esse novo regime era enfatizado “o progresso pelo 

trabalho, a ordem pela disciplina, a educação como virtude” (PEIXOTO& PASSOS, 2005, 

p.14). 

Com isso, o Estado ofereceu a escola profissionalizante como uma alternativa as 

pessoas das camadas populares se inserirem no mercado. Assim, como ressalta Kuenzer 

(1991, p.7):  

O atendimento à demanda da economia por mão-de-obra qualificada só vai surgir 

como preocupação objetiva na década de 40, quando a Lei Orgânica do Ensino 

Industrial cria as bases para a organização de um "sistema de ensino profissional 

para a indústria", articulando e organizando o funcionamento das escolas de 

aprendizes artífices (1942); é criado o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (1942) e o SENAC -Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(1946), resultantes do estímulo do Governo Federal à institucionalização de um 

sistema nacional de aprendizagem custeado pelas empresas para atender às suas 

próprias necessidades. 

 

Além disso, com o capitalismo industrial em expansão e com a urbanização das 

cidades, era necessário incorporar o povo à nação e qualificá-los para o mercado de trabalho e 

para consumir os produtos manufaturados, “cabia à escola contribuir tanto na produção 

quanto na reprodução social, visando fortalecer e legitimar as práticas culturais urbanas que 

interessavam às elites dominantes” (CHAMON, 2005, p.16).  

Por volta do século XIX, muitos teóricos se dedicaram a explicar as mudanças 

ocorridas no mundo do trabalho e a pensar possíveis reformulações deste. Consolida-se assim, 

a visão de que a escola possibilitaria restaurar a moralidade e os bons costumes para os que 

ocupariam o novo mundo do trabalho e, assim, os preparariam para o exercício da cidadania. 

Essas escolas reduziriam a distância entre a sociedade e a modernidade em ascensão e 

precisava de um povo preparado para a disciplina do trabalho. Nesse contexto, a educação 

passou a ser um instrumento para se especializar e qualificar para o mercado.  

Com a modernidade do século XX, surgiram as escolas de massa, defendidas pelo 

movimento Escolanovista, pautado no ideário liberal que entendia a educação enquanto sendo 

o instrumento primordial que possibilitaria a modernização/progresso através da ciência. Essa 

tendência pretendia mudar a escola tradicional, livresca e intelectualizada. 

Um dos pensadores que se tornou referencia para a educação popular foi Gramsci que 

defendia uma escola unitária, em que seria articulada a cultura das massas e erudita ao 



trabalho manual. Com isso, a escola passaria a ser instrumento essencial para a construção de 

uma nova sociedade. 

Contudo, a educação do século XXI assim como o mundo do trabalho vive um 

momento de crise em face da quantidade de informações, incertezas, diversidades e 

desigualdades sociais.  

Atentos a novas perspectivas, apresentaremos a seguir, as possíveis contribuições de 

uma pedagogia voltada para os trabalhadores que estão inseridos no mundo do trabalho de 

uma forma que contraria a lógica capitalista, pensando uma educação que parta do saber 

popular adquirido no e sobre o trabalho. 

 

O SABER POPULAR PARA UMA PEDAGOGIA DA PRODUÇÃO 

ASSOCIADA 

 

A característica principal do sistema capitalista é a propriedade privada, o trabalho 

assalariado e alienado e o lucro. Nesse regime, os trabalhadores possuem em tese a garantia 

dos seus direitos sociais, mas não têm direito a gestão do seu trabalho e muitos nem à 

educação básica, pois, precocemente, deixam as escolas para contribuir com a renda familiar 

através do trabalho precário. 

 Mesmo sendo o processo de trabalho uma instância educativa, o trabalho alienado 

desqualifica o trabalhador, pois o objetivo é produzir o máximo possível e em menos tempo, 

impedindo a liberdade criadora e fragmentando os saberes da sua experiência. 

Já para a produção associada, a propriedade é coletiva, solidária, autogestionária e não 

visa o lucro individual, ou seja, os próprios trabalhadores se organizam e sem interferência 

externa produzem suas mercadorias e decidem, democraticamente, sobre a divisão de tarefas e 

dos recursos provenientes do seu trabalho. Portanto há a possibilidade de valorização, 

legitimação e certificação de saberes. 

Mas como se iniciou a organização do trabalho associado? 

Em meados dos anos 80, para inserir-se no mercado, com a crise do emprego, e resistir 

ao regime capitalista, os trabalhadores passaram a criar múltiplas estratégias de trabalho e de 

sobrevivência. 

Diferente do movimento luddista na Inglaterra onde os trabalhadores destruíram as 

maquinas, os trabalhadores em âmbito latino, ocuparam e/ou apropriaram de empresas falidas 

ou abandonadas e iniciaram pequenos negócios organizados coletivamente.  



Essa organização, como esclarece LEITE (2009, p.32), surgiu por “um conjunto de 

movimentos empunhados por trabalhadores que perderam seus empregos e que não 

conseguiram se reinserir no mercado de trabalho ou, ainda, por aqueles que sempre viveram 

na informalidade”. 

Assim, o trabalho acabou ficando mais precarizado ainda: subemprego, emprego 

temporário, terceirizado, exclusão dos idosos, expansão do trabalho feminino (por pagarem 

salários inferiores a dos homens), substituição do trabalho humano pelas máquinas, e os que 

não se submetem/enquadram a essa configuração acabam relegados ao desemprego. 

Ao mesmo tempo, os sindicatos e os movimentos populares dos trabalhadores 

veicularam que o trabalhador deveria se tornar governante do seu trabalho e de si mesmo e 

deste modo, surgiu uma nova forma de produção, reprodução e distribuição social, a dos 

trabalhadores associados. 

Entretanto, como se constrói uma educação popular para trabalhadores associados? 

Pensar uma educação popular para esses trabalhadores seria articular a economia 

popular e a educação popular, ou seja, utilizar os saberes dos trabalhadores e da comunidade 

como matéria-prima para o ensino visando o conhecimento e a afirmação do sujeito. Nesse 

sentido, ela deve ser comprometida com a realização dos direitos das camadas populares, 

com a consciência cidadã e com a sua emancipação. Com isso, de acordo com TIRIBA 

(2008, p.6) “os trabalhadores tornar-se-íam gestores políticos do processo produtivo”. 

Nesse intento, devem-se buscar na ação da prática os fundamentos do processo 

educativo, pois, em momentos de crises, as pessoas aprendem mais com a vida do que nas 

escolas e também, a produção de saberes e tradições são revividas e realimentadas no fazer do 

trabalhador.  

Além disso, é preciso identificar como os saberes dos trabalhadores (experiências) 

podem contribuir para a construção de novas práticas econômico-sociais, mesmo na economia 

solidária ou em outra prática econômica. Por isso, Tiriba (2004, p.82) afirma que “estimular a 

produção associada é fortalecer outros mercados que se contraponham à lógica do mercado 

capitalista” e esse também é um dos desafios da pedagogia da produção associada. 

Para Gramsci, esses saberes são uma “escola maravilhosa de formação de experiência 

política e administrativa” (GRAMSCI e BORDIGA, 1981, p.36 apud TIRIBA, 2001, p.6) que 

sempre estiveram nas mãos dos capitalistas e que precisam ser explicitados e legitimados 

pelos trabalhadores. 

Pensar uma pedagogia associada de produção é pensar uma pedagogia dos 

trabalhadores que “parte do princípio de que na luta pela sobrevivência, convivem nas redes 



associativas diferentes concepções e práticas de solidariedade” (TIRIBA, 2004, p.93), e que 

buscam a reprodução ampliada da vida e não utilizam a força de trabalho objetivando a 

obtenção do lucro. 

 Contudo, é preciso ter claro o objetivo da ação educativa junto aos trabalhadores, pois 

o “povo produz saber (...) o saber se produz na prática de trabalho e (...) nas relações sociais” 

(TIRIBA, 2001, p.5) e analisar os materiais pedagógicos elaborados pelas organizações de 

apoio à economia popular solidária e a produção cientifica sobre a formação de trabalhadores 

associados na produção, para que se consolide uma „escola unitária do trabalho‟ que contribua 

para os trabalhadores “se tornarem sujeitos históricos, criadores de si e do mundo” (TIRIBA, 

2001, p.7). 
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