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Resumo: 

Desde o final da década de 1980, para subsistir e/ou se contrapor a lógica capitalista, os 

trabalhadores expulsos do mercado de trabalho, por meio de ações coletivas autogestionárias, 

ocupam fábrica fechadas, ativam sua produção e criam associações cooperativas de produção, 

consumo e crédito. Surge a economia popular solidária, onde trabalhadores articulam redes de 

produção e complexos cooperativos e cadeias produtivas. O trabalho associado está sendo 

instituído no próprio contexto da formação social capitalista e necessita conquistar o seu lugar 

enquanto uma alternativa para a classe trabalhadora tanto da cidade quanto do campo, 

libertar-se das diversas formas do trabalho alienado.  Os sujeitos estão vivendo um processo 

de disputa por legitimação e validação social desse modo de produção da existência, 

vinculada à reprodução ampliada da vida (e não do capital), tendo como objetivo a 

valorização do trabalho e dos seres humanos.  

Nossa pesquisa de mestrado com o título provisório Pedagogia da Produção Associada: 

saberes do trabalho associado nas experiências de auto-gestão intenciona compreender como 

as “relações de saber” vão se estabelecendo no processo produtivo?  Como se dão as relações 

entre trabalho e educação? Como se dá o processo de consciência do eu/sujeito/coletivo? 

Como as associações populares disciplinam o trabalho coletivo? Quem fica responsável pela 

“gestão de pessoas? Quem é o “capataz”?  

Pretende-se apreender, através da análise de experiências do trabalho associativo, as 

dimensões do trabalho como princípio educativo e os processos econômicos, produtivos e 

educacionais que permeiam essas relações. A pesquisa de campo está sendo realizada na 

cidade de Várzea Grande – MT, com um grupo de 15 mulheres redeiras que se dedicam a 

produção de redes de balanço, na Comunidade Limpo Grande localizada na zona rural. As 

visitas nos espaços onde vivem essas populações rurais, na Baixada Cuiabana, Chapada dos 

Guimarães e Santo Antonio do Leverger, estão nos auxiliando a compreender esses 

protagonistas que vivendo do seu trabalho resistem nos espaços de vida e de trabalho do e no 

campo.  

A pesquisa qualitativa seguirá na perspectiva do materialismo histórico, na metodologia 

estudo de caso de caráter etnográfico. Os instrumentos serão as observações os relatos orais, 

entrevistas estruturadas/semi  tudo minuciosamente registrados em Diário de  Campo que nos 

ajudará a compreender  o universo pesquisado. 
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Breve histórico da organização familiar do trabalho 

 

A Revolução Industrial a partir do fim do século XVIII na Inglaterra representou uma 

série de inovações técnicas que marcam a transição da produção tradicional de caráter 

artesanal para a produção industrial moderna, recapitularemos sucintamente o que representou 

a revolução industrial e o aparecimento do modo de exploração do trabalho pelo capitalismo, 

assim como a “invenção” da “organização familiar do trabalho. Em Nogueira (1990, p. 24): 

 
O modo de produção baseado principalmente na habilidade e destreza 

humana é substituído por uma nova forma de produzir que se assenta sobre 

o sistema de máquinas (vantagens: rapidez, precisão, regularidade, 

infatigabilidade). As fontes tradicionais de energia (força humana ou 

animal) cedem lugar as formas inanimadas (energia hidráulica, a vapor, cuja 

potência e independência em relação aos acidentes e acasos da natureza 

constituem-se em fatores de elevação da produtividade. 

 

 

 As transformações que ocorreram na organização do trabalho, na emergência do 

sistema fabril tinham a intenção de concentrar massas de operários assalariados trabalhando, 

seguindo disciplinas externas e sob vigilância constante, com o objetivo do aumento da 

produtividadde. Na prática trouxe uma nítida deterioração das condições de trabalho quer seja 

referente à jornada de trabalho, quer seja referente à “utilização selvagem da força de trabalho 

de mulheres e crianças” (NOGUEIRA). Marx chama a atenção para a capacidade da indústria 

de se apossar de elementos antes à margem desse processo: a mulher e o menor, 

Á medida que a maquinaria torna a força muscular dispensável, ela se 

torna o meio de utilizar trabalhadores sem força muscular ou com 

desenvolvimento corporal imaturo, mas com membros de maior 

flexibilidade. Por isso, o trabalho de mulheres e de crianças foi a primeira 

palavra de ordem da aplicação capitalista da maquinaria (MARX,  1973 

p.23) 

 

É importante lembrar que a classe operária desta época era composta por mulheres, 

crianças e adultos e cuja remuneração implicava em condições deploráveis e desumanas. Os 

relatos de maus tratos e exposição a que sofriam as crianças fazem parte de um capítulo real e 

desumano da história da revolução industrial, mas que aqui falaremos brevemente, (sem com 

isso diminuir a importância da discussão) por não ser - a infância - o foco principal de nossa 

pesquisa.  

Com o progresso e a simplificação do trabalho devido à mecanização, houve uma 

necessidade cada vez maior de braços juvenis, sendo usado o emprego massivo de crianças, 

“os aprendizes”. Eram órfãos, abandonados, indigentes etc., (de sete até 13, 14 anos) levados 



para Workhouses, paroquiais que ficavam perto das fábricas. Com a preferência dada à 

máquina a vapor em relação à energia hidráulica, gradualmente as usinas começam a se 

implantar nas cidades, onde a mão de obra era farta. Marx afirma que a partir desse momento 

o industrial pôde substituir as workhouse pelo trabalho familiar. Este foi o período de 

“organização familiar do trabalho”, em que pais e filhos trabalhavam em fábricas e por vezes 

na mesma fábrica, contratados pelo mesmo patrão. Sobre isso Fohlen (1973, p. 319) relata, 

logo as crianças das paróquias não foram suficientes para suprir as 

necessidades. Os pais que no início encaravam com desconfiança o 

emprego de seus filhos acabaram por aceitá-lo, e, por vezes até mesmo 

por sentirem aliviados, pois que a paga das crianças não podia ser 

desprezada.  

 

“Agora, a mercadoria-força de trabalho infantil será diretamente fornecida ao 

fabricante, pelo pai de família” (NOGUEIRA, 1990, p.35). Em Marx
1
 lemos “O trabalhador 

vendia anteriormente sua própria força de trabalho, da qual dispunha como pessoa 

formalmente livre. Agora vende mulher e filho. Torna-se mercador de escravos”. Uma das 

razões pelas quais os pais “colocavam” seus filhos no trabalho (sobretudo os mais 

necessitados) era pela necessidade da colaboração financeira que este outro membro da 

família poderia oferecer.  

A guarda das crianças também representava outra preocupação das famílias, uma vez 

tendo que trabalhar não tinha com quem deixar seus filhos. A falta de creches ou o número 

irrisório disponível de espaços alternativos onde as crianças pudessem ficar para resolver o 

problema do “tomar conta” foram motivos que fizeram com que as famílias levassem 

(precocemente) seus filhos consigo à fábrica.  

É neste processo pedagógico de trabalho familiar coletivo, os quais permeiam e tecem 

a relações de produção, que fora gestadas “novas formas de organização do trabalho,                                    

novos padrões de relação, novas exigências de qualificação, novas ideologias” (KUENZER, 

1985, p.11). E é nessa sociedade que exige cada vez maiores qualificações específicas das 

pessoas, seja nas relações com o mundo do trabalho, como também nas diferentes dimensões 

da vida.  

Os avanços tecnológicos exigem maiores qualificações, eficiência e capacidades 

produtivas tanto para se manter, quanto para ingressar no mundo do trabalho. Ao mesmo 

tempo, observa-se o crescimento dos índices de desemprego, subemprego e da informalidade 

por não atender as exigências do mercado de trabalho competitivo e excludente, onde nesse 

cenário, os trabalhadores engrossam as estatísticas e as filas dos excluídos. 

                                                 
1
 Marx, K. O Capital, ed. Cit., t. 2, p.23 



 Os contextos econômico, social e político do Brasil desde o final dos anos 1990 

apresentavam índices altos de desemprego e possuía um cenário preocupante com o aumento 

da diferença na distribuição da renda, a desigualdade e exclusão social.  Este quadro tem-se 

agravado através dos anos, pela falta de qualificação do trabalhador, e devido ao mercado de 

trabalho não comportar/absorver grande número de pessoas que procuram uma fonte de renda 

para garantir a sua sobrevivência e a dos seus.  

A população que mais sofre com estas conseqüências é a mais carente, tanto 

economicamente quanto em termos educacionais. São homens e mulheres que perderam seus 

empregos dentro da reestruturação da produção, precarizando cada vez mais as condições de 

trabalho, isto é, não gerando novos postos de ocupação, não tendo chances de 

desenvolvimento social e cultural dentro de uma sociedade desigual. Referente a isso Kuenzer 

(1985, p.11) diz, 

Estas formas representam movimentos de refuncionalização do modo de 

produção capitalista, também contém germes de sua superação, na medida 

em que, por meio delas, os trabalhadores vão aprendendo a se organizar, a 

reivindicar seus direitos, a desmitificar as ideologias, a dominar o 

conteúdo do trabalho, a compreender as relações sociais e a função que 

nelas eles desempenham.  

 

Aprender a se organizar implica compreender que sociedade queremos, ou estamos 

construindo, definir com quem e para que sonhamos essa superação. O trabalho de 

organização de, para e com, começa pelo trabalho consigo mesmo, que é individual, mas  a 

consciência do coletivo. Sobre isso Marx lembra que, “os homens fazem sua própria história, 

mas não a fazem como querem: não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob 

aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado” ( apud 

Andery 1996, p.402). As circunstâncias ou condições são processo tecidos nas relações, são 

socialmente produzidas, portanto, passíveis de serem modificadas pela ação consciente dos 

sujeitos.  

Qual seria o sentido do trabalho para o trabalhador quando ele torna-se proprietário dos 

meios de produção? Como são construídas as relações econômicas-sociais-educacionais que 

possam de alguma maneira contrariar a lógica do capital? Como as associações populares 

disciplinam o trabalho coletivo? Quem controla quem? Para Kuenzer: 

Isto implica que a pedagogia do trabalho em suas dimensões contraditórias 

se constitui em mediação entre o velho e o novo modo de produzir, 

enquanto, mediante seus intelectuais, faz a crítica ao velho e contribui para 

a elaboração e veiculação da nova concepção de trabalho a partir das 

transformações concretas que ocorrem ao nível do processo produtivo. 

(1985. p.14-15) 

 



Pretendemos compreender o que é a auto-gestão para os trabalhadores? Como essas 

associações disciplinam o trabalho coletivo? Quem fica responsável pela “gestão de pessoas? E 

a gestão participativa ”faz deles súditos com a ilusão de influir no desenrolar dos 

acontecimentos”? Ou ela se efetiva de fato? Como propõe Gramsci uma nova disciplina do 

trabalho tem o objetivo de construir relações sociais de produção cujo horizonte é a igualdade 

entre os seres humanos. Para Gramsci “disciplinar-se é tornar-se independente”. A respeito das 

condições de libertação real do homem Marx e Engels, afirmam que é um ato histórico 

efetuado por relações históricas
2
.  

Como é possível manter uma disciplina no trabalho que garanta a produtividade, se 

diferente da empresa capitalista não há nenhum tipo de prêmio para quem se esforça em 

aumentar a produção? Será que “a liberdade individual de fazer ou não uso de sua própria 

força de trabalho” (TORRES, 2006, p.71) é compreendida por todos do grupo?   

O processo de trabalho é, em si, educativo então é uma instância de produção de 

conhecimentos. O objetivo da educação é o de contribuir para que homens e mulheres 

trabalhadoras possam articular saberes sobre a vida, apropriando-se do processo de trabalho em 

sua totalidade (TIRIBA, 2008). Qual  é então a lógica desses sistemas de produção associada e 

como os próprios trabalhadores se vêem nesse processo produtivo, de trabalho, e “relação com 

os saberes” (CHARLOT, 2000, p.77), afinal ”A liberação da exploração capitalista do trabalho 

se dá com mais trabalho! (TORRES, 2006).  

Inquietados por compreender essas e outras tantas questões e considerando a 

importância dos caminhos pelos quais percorrem, da criação ao fazer cotidiano, suas redes, 

seus fios invisíveis da produção
3
, de relações e outros tantos aspectos envolvidos nesse 

processo é que se busca entender as dimensões educativas dos processos de trabalho, nas 

associações de auto-gestão na Baixada Cuiabana, além dos processos econômicos e produtivos 

desse fazer autônomo e coletivo.  

 

UMA (NOVA?) DIMENSÃO DA EDUCAÇÃO/TRABALHO  

 

O desenvolvimento da organização de uma produção associada surge como uma nova 

alternativa ao desemprego, a partir de um novo setor econômico, formado por pequenas 

empresas e trabalhadores por conta própria, composto principalmente por desempregados ou 

                                                 
2
 Marx e Engels. Obras escolhidas. Lisboa: Avante-Moscovo-Progresso, 1982, IN Zitkoski  1999. 

3
 Em os fios invisíveis da produção, Maria Augusta Tavares (2005), tece uma análise sobre a “nova 

informalidade” como elemento da reestruturação produtiva. 



os que não conseguiram se inserir no mercado. Isso pode ocorrer através da “expansão das 

iniciativas populares de geração de trabalho e renda, baseados na livre associação de 

trabalhadores e nos princípios de autogestão e cooperação” (GAIGER, 1999, p. 29).  

          Para Pistrak (2005, p.41) a aptidão para trabalhar coletivamente só se adquire no trabalho 

coletivo, mas a aptidão para o trabalho coletivo significa também que se sabe dirigir quando é 

necessário e obedecer quando é preciso (...). Assim, pesquisas apontam que a produção 

associada apresenta-se como a possibilidade de os trabalhadores recriarem uma “nova 

disciplina do trabalho” (GRAMSCI E TIRIBA). Referente a isso Gaiger (1999, p.33) lembra, 

O desenvolvimento da organização cooperativista popular, de economia 

solidária, ressurge como uma nova alternativa ao desemprego a partir de um 

novo setor econômico, formado por pequenas empresas e trabalhadores por 

conta própria, composto por (ex) desempregados. Esta pode ocorrer através 

da “expansão das iniciativas populares de geração de trabalho e renda, 

baseados na livre associação de trabalhadores e nos princípios de autogestão 

e cooperação”  

      É neste contexto dessas relações da produção associada como possibilidade de 

produção e renda, e dos associados tomarem as “rédeas da própria vida”, que se pretende 

pesquisar e se propõe a retomada da discussão do que se convencionou chamar de economia 

solidária. Sobre o possível conceito deste termo Singer (2003) diz que,  

Economia solidária é hoje um conceito amplamente utilizado dos dois lados 

do atlântico, com acepções variadas, mas que giram em torno da idéia da 

solidariedade, em contraste com o individualismo competitivo que 

caracteriza o comportamento econômico padrão nas sociedades capitalistas. 

(p.116). 

  

Diferente de uma economia capitalista, exploratória e desumana, a autogestão traz 

potencialmente uma série de vantagens, e ser proprietário dos meios de produção no qual o 

trabalhador participa das decisões permite uma motivação maior apesar das adversidades. O 

trabalho associado é revertido em favor dos próprios produtores que tem a possibilidade de 

uma melhoria da qualidade da vida e de sua satisfação. Difere da racionalidade capitalista que 

não é solidária nem tampouco inclusiva. A fase de mudanças e de (re) construção dessa 

cultura da auto-gestão só será possível e benéfica se as pessoas compreenderem o que é 

preciso construir (e como?). Nesse Pistrak (2005, p.41) propõe,  

 

O desenvolvimento de três habilidades: 1) aptidão para trabalhar 

coletivamente e para encontrar espaço num trabalho coletivo: 2) aptidão 

para analisar cada problema novo como organizador: 3)aptidão para criar as 

formas eficazes de organização.  

 



Essas habilidades devem ser desenvolvidas no coletivo das organizações, num 

exercício coletivo de organização. A autogestão, apesar de não ser uma idéia nova, pode ser 

vista hoje, como uma radicalização deste processo de devolver ao trabalhador parte daquilo 

que o capitalismo lhe foi tomando ao longo dos séculos.  Como afirma Frigotto (2000, p.15-

26), 

A forma do capital agora é dominantemente de destruição de direitos e 

obstáculo à liberação de trabalho, já possibilitado em larga escala pelo 

avanço das forças produtivas, não significa que o sistema capital 

desapareça automaticamente por suas contradições internas. Os indícios 

que temos, assinalados por vários autores é que o capital continua agora 

se afirmando pela destruição. Dados não faltam.  

 

 

São inegáveis os problemas decorrentes de trabalhar com os “restos do capitalismo”. 

As empresas de autogestão são formadas por pessoas que não possuem grande patrimônio 

pessoal e, normalmente, têm um reduzido grau de instrução. (TAUILLE, 2002) A falta de 

patrimônio faz com que a empresa nasça com uma estrutura de capital deficiente e que 

freqüentemente a necessidade de capital de giro seja superior à sua capacidade de financiá-lo.  

 A falta de instrução formal dos cooperativados e, particularmente, daqueles que 

ocupam os cargos de direção, não obstante o conhecimento prático e tácito que estes 

trabalhadores tenham do processo produtivo em si, a sua carência de conhecimentos técnicos 

e de experiência em questões mercadológicas, bem como macro-institucionais, agrava as 

dificuldades naturais para se construir um quadro de administradores com competência  

adequada àquelas  novas  (e inovadoras) situações. 

Pensar uma economia popular realmente humana e solidária é pensar em todas as 

dificuldades pelas quais passam os trabalhadores na organização dos processos produtivos. E 

esses momentos devem ser compartilhados com os demais sujeitos envolvidos, para que se 

encontre o melhor caminho.  Para TIRIBA (1998), nem toda economia popular é solidária e 

nem toda economia solidária é popular. É necessário refletir sobre qual o conceito/prática de 

economia popular e solidária que queremos construir. 

Lia Tiriba, contrapondo a Economia Solidária ao "cooperativismo como elemento de 

racionalização produtiva e mecanismo de flexibilização das relações entre capital e trabalho", 

define as tarefas da educação nesse campo: "reflexão sobre os desafios dos processos 

educativos cujo horizonte é a formação de trabalhadores capazes de recriar (sic) um modo de 

produzir, distribuir e de consumir bens e recursos, alternativo ao capital" (2004). Sobre isso  

Frigotto acrescenta, 



[...] os jovens não são sujeitos sem rosto, sem história, sem origem de 

classe ou fração de classe. Os sujeitos a que nos referimos são 

predominantemente jovens e, em menor número, adultos, de classe 

popular, filhos de trabalhadores assalariados ou que produzem a vida de 

forma precária por conta própria, do campo e da cidade, de regiões 

diversas e com particularidades socioculturais e étnicas (2004). 

 

 

OS CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa qualitativa utilizará a perspectiva do materialismo histórico e seguirá as 

indicações de Yin referentes à metodologia “estudo de caso”, que consiste na utilização de um 

ou mais métodos qualitativos de recolha de informação e não segue uma linha rígida de 

investigação. Para o autor o estudo de caso caracteriza-se por descrever um evento ou caso de 

uma forma longitudinal. “O caso consiste geralmente no estudo aprofundado de uma unidade 

individual, tal como: uma pessoa, um grupo de pessoas, uma instituição, um evento cultural, 

etc, quanto ao tipos de  estudo, estes podem ser exploratórios, descritivos, ou explanatórios” 

(1993)  

A partir das considerações de Fonseca (1999), construir um estudo de caráter 

etnográfico significa, considerar que cada caso não é um caso, mas uma particularidade social 

e historicamente construída. Desta maneira, os instrumentos (THIOLLENT) serão as 

observações, os relatos orais, as entrevistas estruturadas e semi-estruturadas abertas.  Os 

processos vividos na interação como o campo empírico serão minuciosamente registrados em 

um “Diário de campo” 
4
, instrumento utilizado para o registro dos dados coletados, bem como 

as reflexões e observações no contato com os sujeitos da pesquisa.  

           A aproximação com a Associação das mulheres redeiras do Limpo Grande acontecerá 

efetivamente e sistematicamente a partir do mês de agosto através das observações inicia-se a 

coleta dos dados. Pesquisar como essas mulheres se mantém ainda hoje na confecção dessas 

redes centenárias,  suas técnicas de fabricação que passam de geração em geração, nos 

permitirá compreender um pouco dessas  protagonistas que vivendo do seu trabalho resistem 

nos espaços de vida e de trabalho do e no campo.  

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

                                                 
4
 DIÁRIO DE CAMPO - Instrumento usado comumente pela antropologia, para registros e  anotações das 

impressões diárias individuais do pesquisador. 



Para Marx a base da sociedade como a característica fundamental do homem, está no 

trabalho, “é do e pelo trabalho que o homem se faz homem, constrói a sociedade, é pelo 

trabalho que o homem transforma a sociedade e faz história” (ANDERY, 1996, p.401). E neste 

fazer histórico se alternam trabalho e saberes - produzidos, reproduzidos, significados e re-

significados – É necessário entender como se dá o processo de consciência do 

eu/sujeito/coletivo tendo em vista a superação do trabalho alienado, nos propomos então 

pesquisar os fios que tecem educação/trabalho neste ambiente das associações tendo como 

intenção/finalidade a reprodução ampliada da vida. As questões gerais da pesquisa estão sendo 

construídas, mas a princípio são: compreender “cultura do trabalho”, “produção associada”, 

“produção de saberes”, as dimensões do trabalho como princípio educativo, os processos 

econômicos, produtivos e educacionais desse fazer, como é o movimento de educação por 

intermédio do processo de trabalho e por fim, o que é a auto-gestão e gestão participativa para 

os trabalhadores. Assim pensamos que a pesquisa proposta poderá nos ajudar no dizer de 

Meszáros na “grande tarefa histórica do novo tempo: ou seja, a tarefa de romper com a lógica 

do capital no interesse da sobrevivência humana (...) (MESZÀROS)
5
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