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1. Introdução 

As Redes de Economia Solidária (RES) são frutos da luta pela cidadania e pela 

democracia no Brasil. Surgidas em um contexto de mudanças econômica, social, política e 

na ciência & tecnologia (C&T), ou seja, de crise, as RES articulam setores do Estado e da 

sociedade civil, atuando no Mercado: na elaboração teórica e no apoio a empreendimentos 

solidários (trabalhadores autônomos, micro e pequenas empresas, associações e 

cooperativas), no sentido da inclusão social e da democratização das relações de trabalho. 

Portanto, as RES incorporam trabalhadores, militantes de movimentos sociais, comunidade 

científica, setores religiosos, gestores públicos, parlamentares, entre outros. Essas redes no 

Brasil estão ligadas a questões como a cidadania e a inovação.  

Este texto tem como objetivo avaliar o desenvolvimento da cidadania em setores 

excluídos social e economicamente e a sua relação com a tecnologia. Qual a relação entre o 

aprofundamento da cidadania e o desenvolvimento tecnológico na sociedade? Ou seja, o 

avanço da democratização e dos direitos sociais converge e/ou diverge para a política de 

inovação? Apresento outras questões complementares: Como se dá historicamente a 

relação entre o cenário de democratização do Brasil e o avanço técnico-científico? Quais as 

limitações impostas no debate cultural sobre a tecnologia? Quais os problemas que se 

colocam para os defensores da democratização das relações de trabalho e de produção 

frente às mudanças das relações técnicas na produção?  

Estas questões são abordadas visando repensar a mudança técnica em seu aspecto 

cultural. Elas são interpretadas pelos Estudos Sociais da Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) e pelo pensamento latino-americano em CTS enquanto uma construção social, não 

neutra, sujeita a controvérsias, não-determinada e múltipla em suas orientações (Dagnino, 

1998; Pinch & Bijker, 1990). A cultura tecnológica, neste enfoque, ganha importância para 
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mudanças que envolvem a racionalidade econômica e a lógica de produção da C&T. Parto 

de hipóteses: que não pode haver cultura solidária sem abordagem crítica da tecnologia; 

que a questão tecnológica é considerada secundária pela maioria da sociedade civil e pelas 

políticas públicas; que o tratamento dado à questão é instrumental, visando à inclusão 

social, ao distributivismo.  

Na próxima seção trato da questão da cidadania no Brasil e no mundo, enfocando-a 

historicamente. Dela depreendo questões a respeito da relação com a técnica, com o 

desenvolvimento econômico e industrial e trato de perspectivas para a radicalização da 

democracia e da cidadania em um contexto de globalização econômica e de ampliação das 

desigualdades. A seguir trato da relação das RES em sua face movimento social e a sua 

relação com o Mercado. 

2. A cidadania e a técnica 

A cidadania está relacionada ao processo de luta por direitos na sociedade 

capitalista. Pode-se afirmar que sem direitos sociais, civis e políticos básicos, não há 

democracia consentida. Partindo da Inglaterra, T. H. Marshall descreve uma trajetória 

histórica na qual a luta por direitos pode ser dividida em três partes lineares: civil, política 

e social, visando a igualdade básica entre os homens. As revoluções burguesas (inglesa e 

francesa), no século XVIII, resultaram em avanços na questão democrática, na 

universalização do voto e em outros direitos civis. A consolidação da cidadania, portanto, 

criou condições para reivindicações da maioria da população visando suprir carências e 

que a sociedade civil estivesse envolvida na política. O autor considera que o status de 

cidadania é concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. No século 

XIX, essa luta ampliou os direitos políticos, dando condições para que houvesse conquistas 

sociais, como o Estado de Bem Estar Social (“welfare state”), no século XX. A cidadania 

foi ampliada em um contexto político, militar e social na qual os governos europeus e do 

Japão contaram com recursos advindos do Plano Marshall, para reconstrução e visando a 

contenção do avanço soviético. A Guerra Fria favoreceu a conquista de direitos e a criação 

de políticas sociais. 

Segundo T. H. Marshall, o código industrial induziu mudanças necessárias para a 

afirmação dos direitos sociais. Essa situação foi verificada pelo autor no final do século 

XIX, conseqüência da 2a. Revolução Industrial. Essa conclusão é análoga àquela feita por 

Karl Marx (1988) em “A Miséria da Filosofia”, na qual toda a mudança nas relações 
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técnicas propicia novas relações sociais de produção. Assim, pode-se dizer que houve 

consentimento entre o capital e o trabalho, com trabalhadores sendo tratados enquanto 

consumidores, fornecendo condições para a acumulação fordista a partir do século XX. O 

consentimento fordista-taylorista foi construído através de conflitos. Eles foram ampliados, 

com a tentativa de separação entre concepção e execução. 1 A postura da gerência 

científica, de tratar trabalhadores como símios amestrados, apêndices de máquinas 

(Gramsci, 1981b; Taylor, 1990), usando métodos coercitivos como o controle, levou a 

resistências, como a defesa sindical aos postos de trabalho fixos. Criou-se um 

consentimento na produção (Burawoy, 1979), com regras do jogo e de convivência entre 

patrão e empregado. T. H. Marshall (1967:86) trata dessa relação entre o sindicalismo, os 

direitos sociais e o industrialismo: 

“(...) O sindicalismo, portanto, criou um sistema secundário de 

cidadania industrial paralelo e complementar ao sistema de cidadania política”. 

(...)  

Esse sistema secundário buscou a ampliação para além do local de trabalho. A 

recompensa salarial e a melhoria das condições de trabalho propiciaram novas relações 

sociais, qualificações e experiências para trabalhadores e sindicatos. Isso ampliou os 

interesses da classe trabalhadora, que passou a reivindicar direitos na sociedade, criando 

laços com movimentos sociais e integrantes do Estado, favorecendo uma cidadania plena e 

ampliada (Dagnino, E., 2004). Marshall continua: 

“Os direitos civis coletivos podiam ser usados não apenas para barganha 

no verdadeiro sentido da palavra, mas para a afirmativa dos direitos básicos”. 

(T. H. Marshall, 1967:103). 

Os avanços sociais foram determinados pela opção universal em desenvolver o 

industrialismo e tiveram como conseqüência conquistas trabalhistas e a cidadania. A venda 

da força de trabalho ao detentor dos meios de produção, consentimento central no 

                                                 
1 Analiso o fordismo-taylorismo através de dois aspectos: inovações intensivas em C&T embutidas 

em máquinas, equipamentos e na estruturação das grandes indústrias: química, siderúrgica e automobilística; 
a adaptação dos homens às máquinas, ou seja, a organização da produção. Frederick W. Taylor concebeu 
uma maneira de expropriar o conhecimento dos trabalhadores trazendo a concepção para a gerência científica 
(Braverman, 1981; Burawoy, 1978; Taylor, 1990). A produtividade foi intensificada e o foco no posto de 
trabalho tratado em seus movimentos, tempos e métodos. Estudos sobre o aumento da eficiência da 
organização industrial e de máquinas operatrizes (velocidade de corte e rotação, por exemplo) serviram para 
alienar os trabalhadores da totalidade do processo produtivo. A produção em larga escala de produtos 
estandardizados e as linhas de montagem, criações de Henry Ford, aperfeiçoaram a organização do trabalho, 
a logística, a intercambialidade e  propiciaram a ampliação do Mercado. 
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capitalismo, propiciou a luta por direitos essenciais à vida: moradia, transporte, saúde, 

educação, cultura e previdência pública, entre outros. Essas demandas se articularam às 

lutas promovidas pela classe trabalhadora e auxiliaram outros movimentos sociais que não 

tinham relação direta com o meio industrial.  

No entanto, em relação à questão de inovação, discordo de Alfred Marshall, citado 

por T. H. Marshall, quando manifesta uma visão neutra, positiva e linear da tecnologia, 

uma crença de que os homens tornar-se-iam em suas obrigações “cavalheiros” (Marshall, 

1967: 59), de acordo com o progresso técnico. Isso faria com que os trabalhadores 

tornassem-se mais qualificados, como os artesãos, e que o trabalho enfadonho e alienante 

seria eliminado, criando espaço para mais educação, lazer e exercício da cidadania. Cito T. 

H. Marshall (1967:60): 

“Quando o avanço técnico houver reduzido o trabalho pesado a um 

mínimo, e esse mínimo for dividido em pequenas parcelas entre todos, então”se 

considerarmos as classes trabalhadoras como homens que não tenham trabalho 

excessivo a fazer, as classes trabalhadoras terão sido abolidas.” 

Essa hipótese-crença não foi realizada até os anos 2000. Os estudos sobre o 

trabalho indicam que o avanço técnico não eliminou a alienação e a subsunção total 

(Burawoy, 1979, Marx, 1986), o controle aumentou (Quadros Carvalho, 1987) e a 

porosidade do tempo no trabalho reduzida. Houve melhoria das condições de trabalho, mas 

novas doenças do trabalho, como a lesão por esforços repetitivos (LER-DORT) e o estresse 

tornam-se comuns. O toyotismo idealiza um profissional multi-tarefa, contudo o 

conhecimento pleno da produção não é gerado 2. Segundo Pochmann (2000), ampliou-se o 

desemprego e parte dos empregos de boa qualidade (com alto nível de qualificação, bons 

salários e baixa rotatividade) podem ter sido criados prioritariamente em países 

                                                 
2 Conceituo toyotismo enquanto métodos de gerenciamento desenvolvidos por Taiichi Ohno na 

empresa Toyota: just in time, o kan ban e o kaizen. Desse conjunto de técnicas associado ao sistema social 
local, surgiu uma nova estruturação da produção (Coriat, 1994), que auxiliou para a supremacia japonesa em 
setores como o automobilístico, eletro-eletrônico, entre outros. O toyotismo e a inovação em micro-eletrônica 
constituíram as mudanças técnicas mais relevantes da reestruturação produtiva. A padronização, como aquela 
encontrada nas ISO 9000 e 14000, foca no processo. Idealmente a qualificação profissional desejada 
aumentou e a rotatividade diminuiu. No entanto mantém a lógica e a racionalidade produtiva anterior e na 
periferia das cadeias produtivas não há modelo definido (Consoni, 1998): a intensividade em C&T pode 
aprofundar a desigualdade nas cadeias produtivas de maior valor agregado. Considero, portanto, que ela 
superpôs-se ao modelo fordista-taylorista, ao manter a separação entre concepção e execução, com um 
mercado transnacional, ao intensificar o fornecimento global de peças e componentes e a intercambialidade 
(uniformização de padrões, procedimentos e regras para a fabricação de componentes e peças). Para Viviane 
Forrester (1997), o conceito de exército industrial de reserva de Marx não é suficiente para analisar a 
exclusão social contemporânea. Há sinais de que cidadãos possam vir a ser somente parcela da humanidade...  
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desenvolvidos durante o último quartel do século XX. O desemprego, a precarização das 

relações de trabalho e a exclusão social favoreceram os interesses patronais, que têm à sua 

disposição uma massa de trabalhadores aceitando condições que não lhes permitem o 

exercício da cidadania. Logo, concluo que a crença de Marshall não se realizou.  

Essas contradições e conflitos não permitem uma analogia teórica linear e 

automática do processo vivido nos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos. As 

circunstâncias e o desenho da estrutura social, política, econômica e tecnológica latino 

americana e brasileira exigem um estudo crítico sobre a construção tardia da cidadania 

local. A seguir discuto o caso brasileiro. 

2.1. Brasil: a cidadania concedida 

A construção da cidadania no Brasil deu-se de maneira diversa do cenário europeu. 

Na Europa houve a criação de políticas públicas articuladas às estruturas do Mercado, do 

Estado e da Sociedade Civil. O consentimento capitalista conformou o desenvolvimento 

social e econômico no qual a classe trabalhadora e a sociedade civil conquistaram direitos, 

o“welfare state”, no século XX. A conquista de direitos civis, políticos e sociais norteou a 

cidadania nos países centrais. A realidade dos países da América Ibérica foi distinta 

daquela encontrada naqueles países.  

A colonização latino-americana permitiu que elites promovessem mudanças e se 

apropriassem do retorno econômico, sem distribuição de renda. O processo decisório foi 

exercido de cima para baixo por elites locais influenciadas pelas potências e metrópoles de 

cada contexto (Espanha, Portugal, Inglaterra e Estados Unidos). No Brasil, a economia foi 

baseada no extrativismo, em capitanias hereditárias e/ou voltado à produção agrícola, com 

uso de mão-de-obra escrava. Portanto, o aspecto na qual o capitalismo mais se estabeleceu 

até o século XIX no Brasil foi o comercial, em que se viveu do pau-brasil, do ouro e da 

produção agrícola monocultora exportadora. A sociedade civil esteve alheia ao processo de 

conquista de direitos nesse período3. Portanto, não vivemos na plenitude as mudanças da 

1a. e 2a. Revolução Industrial. A influência do código industrial nas relações sociais, 

apontada por Marshall, não ocorreu nos séculos XVIII e XIX. 

                                                 
3 A proclamação da república foi realizada através de uma troca de elites no poder (Murilo de 

Carvalho, 1991). Ao contrário da Revolução Francesa, na qual a busca de mudanças dos direitos civis e 
políticos teve como conseqüência a influência de camadas populares, no Brasil houve um golpe de Estado 
sem participação da sociedade civil. A república brasileira instaurada tinha como origem demandas de 
setores econômicos privados. Houve uma troca de papéis na elite dominante, contudo sem significar 
mudanças essenciais no setor produtivo e no exercício da cidadania. 
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Após os anos 1930, o Brasil se insere no capitalismo industrial, contudo de forma 

subordinada. Wanderley Guilherme dos Santos (1979) descreve esse contexto no qual a 

sociedade civil é posta em xeque. O governo ditatorial de Getúlio Vargas (GV) estruturou 

a legislação trabalhista (CLT)4 e previdenciária, os direitos cívicos e sociais de acordo com 

uma lógica modernizadora da produção e conservadora, na política. GV inaugurou um 

processo ambivalente e pragmático no qual articula a industrialização no Brasil, 

negociando ao mesmo tempo com os Estados Unidos e com a Alemanha. Os movimentos 

sociais, que antes lutavam por direitos são colocados na defensiva. Teresa Sales (1994) 

denomina essa “cultura política da dádiva” de cidadania concedida. Ela foi arquitetada 

através de um conjunto de políticas de Estado, de ampliação de direitos civis, sociais e 

políticos com controle e tutelamento estatais. Essas ações (a)pareceram para a sociedade 

como dádivas de GV, apelidado por muitos como “o pai dos pobres”.  

A cidadania concedida influenciou àqueles que estão alijados do processo decisório 

sobre a tecnologia. Os movimentos sociais e a sociedade civil criaram referência, contudo 

estiveram à margem de discussões sobre inovações no Brasil imperial, na República Velha 

e no Estado Novo. O Mercado não possuía uma burguesia industrial relevante e teve 

influência reduzida na demanda pelo capitalismo industrial. GV não criou espaços públicos 

e implementou as mudanças de cima para baixo, através do poder estatal. A criação das 

universidades e de estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, 

apareceu mais como ações do Estado do que pela demanda social ou mercadológica por 

inovação. O Estado varguista iniciou a política industrial e a científico-tecnológica, sendo 

aprofundada a partir de então. A política nacional-desenvolvimentista inicia-se, portanto de 

uma cidadania concedida, ou como Juarez Brandão Lopes (1994) considera, consentida.  

Nesse sentido, o intelectual, o pesquisador ou o professor universitário aparece 

como um agente alienado da desigualdade social. Pode-se de certa forma tratá-lo enquanto 

um intelectual tradicional (Gramsci, 1991a), contratado pelo Estado para pesquisar e/ou 

formar quadros visando à reprodução da força de trabalho das elites brasileiras. Esse 

intelectual careceu de ligações orgânicas com o mercado e com a sociedade civil, salvo 

exceções geradas pelo voluntarismo individual. C&T não foram demandadas pelo capital, 

foram derivadas de políticas de Estado imitativas do modelo de países desenvolvidos 

(Dagnino, R., 1998). 

                                                 
4 Consolidação das Leis do Trabalho. 
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As reivindicações da sociedade civil consentiram ativamente para a continuação de 

uma política nacional de desenvolvimento, pela democracia e pela distribuição de renda na 

segunda metade do século XX. Exemplos como as campanhas pela nacionalização da 

exploração do petróleo nos anos 1940-50, contra a ditadura militar nos anos 1960, as 

greves do ABC de 1978 a 80, a Constituinte de 1988 e o impeachment do presidente 

Collor, em 1992, são exemplos da presença da sociedade civil no cenário político, social e 

econômico e que são discutidos na próxima seção. 

2.2. O Novo Sindicalismo e os Novos Movimentos Sociais 

A sociedade civil emergente dos anos 1970 influenciou na construção da cidadania 

e da democracia no Brasil. Em um ambiente de autoritarismo militar e gerencial e com 

arrocho salarial, devido a políticas conservadoras, os sindicatos, liderados pelos 

metalúrgicos da região do ABC, em São Paulo, entraram em greves a partir de 1978 

(Maroni, 1981; Antunes, 1988; Boito, 1991). Essa resistência ganhou apoios da igreja 

católica progressista e de grupos políticos de esquerda, entre outros. O Novo Sindicalismo 

foi o catalisador da contestação à Ditadura Militar e indicou seu enfraquecimento. A partir 

de mobilizações de caráter massivo e reivindicatório, desgastou-se politicamente o governo 

e os patrões, obrigando-os a recuos. Criaram-se condições para a redemocratização, que 

redundaram na campanha pelas eleições diretas e na Nova República. A partir de então, o 

MS a luta por melhores salários e condições de trabalho, além da questão nacional e de 

legitimação dele enquanto interlocutor continuou. Cito passagem de Éder Sader (1988: 

142): 

“(...) As experiências de ”voragem do progresso” – com a remodelação 

incessante da paisagem urbana e as mudanças repetidas de casas e trajetos, as 

longas distâncias, a casa própria como sonho e/ou como realidade, o acesso a 

novos bens de consumo e a linguagem da televisão, o ritmo febril de cada dia - 

; as experiências de aculturação dos imigrantes na selva urbana e da 

mobilização das relações informais para enfrentar os desafios; as experiências 

do desemprego e do despotismo fabril, das diferenças de exploração entre 

profissionais e peões, jovens e velhos, homens e mulheres, já vividas 

carregadas dos significados culturais instituídos, foram reelaboradas através 

dos movimentos sociais” 
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A atuação conjugada dos atores sociais é um marco na consolidação da sociedade 

civil no Brasil. Éder Sader (1988) destaca três desses atores: setores de esquerda 

remanescentes dos anos 1960 e 70; católicos sob influência da Teologia da Libertação; o 

MS representativo e que irrompeu movimentos grevistas ou de solidariedade sindical em 

todo o país nos anos 1970-80. A igreja contribuiu para a (re)democratização a partir dos 

anos 1960, constituindo formas de luta contra as causas sociais da miséria no capitalismo e 

organizando a população. As comunidades eclesiais de base (CEBs) serviram como 

estrutura básica para muitos movimentos sociais (Sader, 1988). Dos setores de esquerda 

que resistiram ao regime ditatorial, pode se dizer que uma questão marcante foi a 

construção de uma visão de classe (Higa, 2000), da visão de classe em si para o de uma 

classe para si (Thompson, 1987). Isso ampliou a capacidade do MS em buscar alianças 

entre categorias e na educação popular de outras forças sociais para a luta por direitos e por 

uma sociedade mais justa. As abordagens focadas na disputa de hegemonia (Gramsci, 

1981a e 1981b) na América Latina ganharam força. Essa condição propiciou a coadunação 

de características comunitárias (advindas das CEBs), celulares, anti-capitalistas (advindas 

da esquerda) e reivindicatórias de base (do local de trabalho e de moradia) na construção 

de uma articulação de interesses de novo tipo. 

A sociedade civil, sobretudo ligada às redes do Novo Sindicalismo, “acordou” para 

a questão tecnológica nos anos 1980-90. A reivindicação por organizações por locais de 

trabalho (OLTs) e pela liberdade sindical levou à discussão sobre salários, condições de 

trabalho e do desenho produtivo na empresa. Portanto, a partir do nível micro, percebeu-se 

a necessidade de articulação com outros sindicatos e movimentos sociais, no sentido de 

defender seus direitos e melhorar a qualidade de vida. No nível meso, da cadeia produtiva, 

discussões como a política industrial, a situação dos trabalhadores no Brasil e no mundo e 

a ações do MS foram feitas. A saúde, o meio ambiente e a democratização no local de 

trabalho são elementos-chave sobre a questão da inovação5. O impacto ambiental causado 

pela atividade produtiva foi mobilizador da contestação daquilo que prejudicava as 

condições de trabalho e a qualidade de vida e não era consentido. A ação conjunta de 

Comissões de Fábrica (CF) da empresa Mercedes Benz (Bresciani, 2001) em nível 

internacional é referência. A participação em espaços públicos tripartites tem como 
                                                 
5 As doenças ocupacionais e acidentes de trabalho tiveram entre 450.000 e 1,2 milhão de 

notificações médias anuais (subestimadas) nos anos 1980 e 1990 (INSS, 2001). Isso contempla somente os 
acidentes e doenças na economia formal, excluindo informais, autônomos (em alguns casos), funcionário 
públicos e donos de empresas. 
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exemplo as câmaras setoriais (Arbix, 1996 e 1997) e os fóruns de desenvolvimento 

regionais, como os do ABC (Higa, 2000). O MS perseguiu uma aderência plástica ao 

processo produtivo, como era sugerido por Gramsci (1981) no jornal Ordine Nuovo. As 

ligações entre os níveis micro, meso e macro nessas redes geraram uma noção de 

totalidade, determinista, no trato com a tecnologia. 

Em termos políticos, culturais e sociais, houve o envolvimento entre movimentos 

urbanos, rurais, sindicais, estudantis, ambientalistas, comunidade científica e partidos 

políticos, entre outros. Assim, as CEBs atuaram junto ao MS, a militantes de partidos 

políticos, aos movimentos populares e formaram redes de atores sociais. As discussões e 

ações envolveram reivindicações setoriais e temáticas até questões gerais. O (re) 

fortalecimento de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a União 

Nacional dos Estudantes (UNE), além da criação da CUT, do PT e do MST são resultados 

dessa fase histórica de consolidação da sociedade civil no Brasil.  

Nos anos 1990, novos desafios surgem para os movimentos sociais. A falência da 

política de desenvolvimento nacional anterior, a reestruturação produtiva e o 

fortalecimento do neoliberalismo no Brasil são as causas. O desemprego cresceu 

sensivelmente, devido às mudanças demandadas pelo sistema flexível de produção e de 

serviços, baseados no toyotismo, e devido à opção em abrir sem planejamento o mercado 

brasileiro à concorrência internacional. A política de redução do Estado e a (não) política 

industrial condicionaram a manutenção do emprego formal durante o período. Wilson 

Cano, citado por Jorge Mattoso (1995:79) sintetiza essa situação: 

“Alguns dos efeitos deste processo de reestruturação (substituição de 

antigos insumos por novos materiais; informatização, automação e robotização; 

flexibilização e terceirização da produção; reconcentração de capitais e 

constituição de blocos de países), produzidos nas condições da modernização 

conservadora e com a ruptura do compromisso keynesiano, terminaram por 

destruir muitos empregos em pleno período de expansão econômica.” 

Essa condição desfavorável aliada ao desemprego de trabalhadores com mais de 40 

anos e à entrada de milhões de trabalhadores jovens no mercado de trabalho, manteve o 

nível dos empregos com carteira assinada em cerca de 23,6 milhões de trabalhadores em 

média na última década do século XX (INSS, MTE, 2001). Com isso, a parcela de 

trabalhadores inseridos na economia informal aumentou e a exclusão social tornou-se 
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massiva e intensa em suas conseqüências. Essa situação inconveniente é denominada por 

Jorge Mattoso (1995:77) de insegurança: 

 “Insegurança no trabalho: insegurança no mercado de trabalho, 

insegurança no emprego, insegurança na renda, insegurança na contratação e 

insegurança na representação do trabalho”. 

Nesse contexto defensivo, os movimentos sociais mantiveram acúmulos, contudo 

entram em situação defensiva na segunda metade da década de 1990. Evelina Dagnino 

(2004) denomina essa circunstância de confluência perversa. Ou seja, o encontro de um 

processo de democratização, de fortalecimento da sociedade civil organizada em 

contraponto ao fortalecimento do neoliberalismo, sobretudo a partir do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) e das políticas orientadas pelo Consenso de 

Washington. Segundo a autora, esse confronto encontra terreno na sociedade civil, que 

para ambos os casos teria de ser ativa e propositiva. No entanto, Evelina Dagnino ressalta 

que a perversidade desse processo não se dá no imediato, na aparência, não são evidentes. 

Eles se encontram em um campo minado, uma verdadeira guerra de posição (Gramsci, 

1981b), onde o antagonista possui uma proximidade no discurso e objetivos opostos. O 

espaço público de debate torna-se meandroso e leva a questionamentos sobre as relações 

entre Estado e Sociedade Civil, além de interferências do mercado nos dois primeiros. 

Atores anfíbios não faltam! 

A confluência perversa demandou dos movimentos sociais o trato de novos 

desafios. O conflito é indesejado pelo sistema de produção toyotista (Bresciani, 2001) 

porque ele é facilmente sabotável e não é suscetível a imprevisibilidades. Nesse sentido, 

greves e resistências devem ser evitados. As mudanças econômicas, o desemprego e a 

exclusão social contribuem para que não haja contestações. A intensificação do trabalho 

funciona como elemento dispersor da classe trabalhadora e auxilia no processo cultural de 

individualização e de conformismo. O campo da negociação torna-se necessário para o 

capital e o trabalho.  

Houve, portanto, novas articulações de interesse. De um lado, com setores do 

empresariado, diante da falência de empresas, perda de competitividade, estagnação de 

exportações, ou seja, descontentes com as políticas de Estado para o setor. Do outro, com a 

parte marginalizada da sociedade – negros, mulheres, portadores de deficiência, 

desempregados, trabalhadores informais, idosos e jovens. Essa parcela da sociedade, 

destituída de direitos, é priorizada na concessão de cidadania, visando à inclusão social e à 
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cidadania. A campanha contra a fome e a miséria, do sociólogo Betinho tornou-se 

consenso entre antagonistas e abriu brechas para que redes de atores sociais buscassem 

novas formas de construção da cidadania, tendo como norte a democratização do trabalho e 

a geração de trabalho e renda. As RES surgem, portanto, desse contexto de confluência 

perversa, herdeira dos novos movimentos sociais e da luta pela redemocratização do país. 

Logo, pode-se dizer que em um momento catártico, constituiu-se um momento 

econômico-corporativo, com reivindicações voltadas para melhorias salariais, das 

condições de trabalho, pelo combate à carestia e melhores serviços públicos, para um 

momento ético-político, na qual questões como a democracia, a defesa do meio ambiente, 

o respeito à igualdade de gênero, étnica, de orientação sexual, entre outras, passa a ser 

incorporado pelos atores sociais, com contradições, conflitos e consensos. Nesses 25 

últimos anos do século XX engendrou-se a constituição de redes de atores sociais na qual a 

sociedade civil torna-se relevante. As redes são discutidas a seguir. 

2.3. As Redes de Atores Sociais 

As redes de movimentos sociais foram consolidadas nos anos 1980 e 1990. A elas 

se agregaram militantes, acadêmicos, profissionais liberais, trabalhadores e movimentos 

diversos. As ONGs passam também a ter papel nessas redes, apesar de contradições 

existentes (Dagnino, E., 2004). Essas redes tendem a ter lutas reivindicativas locais, 

setoriais e gerais, envolvendo questões diversas (educação, meio ambiente, etnia, gênero, 

criança e adolescente, entre outras). Cada uma dessas lutas criou canais de debate e de 

intervenção com atores sociais diversificados. Os conselhos, os espaços públicos e a 

influência sobre o Estado criaram condições para novas relações de poder no cenário 

político, sócio-econômico, e até tecnológico. 

Michael Edwards (2004) considera que a sociedade civil possui uma dinâmica 

caótica, quando qualifica-a enquanto ecossistemas associativos. Partindo, portanto de uma 

ótica ambiental, pode-se depreender que haja atores sociais em redes de cooperação, 

competição, atração, repulsão, ou seja, portadores de relações governadas por um 

equilíbrio dinâmico. Simbiose, mutação, nascimento, desenvolvimento, enfraquecimento, 

morte, conflito e consenso de e entre atores sociais na sociedade civil seriam características 

dessa dimensão das atividades humanas. A sociedade civil teria uma evolução histórica de 

antigos atores sociais (os cívicos) e os novos. 
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Orlando Nuñes Soto (2003), sociólogo nicaragüense, trata da sociedade civil a 

partir de alguns fatores: fortalecimento através de novas bandeiras e da opinião pública; o 

surgimento de movimentos sociais e ONGs, além dos partidos políticos, do protagonismo 

classista, entre outros; o surgimento de um ética molecular que contrasta com uma ética 

totalizante; a inclusão de jovens, pobres, mulheres, pequenos produtores, entre outros, no 

espaço público e no setor produtivo. pode-se dizer que essa ética molecular levaria à 

discussão sobre novas ligações, choques, ação e reação, níveis de ativação de 

mobilizações, refluxos e outras características físicas da sociedade civil. 

Essa ética molecular associada ao ecossistema associativo leva à análise sobre a 

construção de redes de atores sociais, desde o nível micro até o nível macro. Se 

considerarmos a obra de Karl Marx ao aproximar seus estudos das ciências duras 

(sobretudo matemática e física) em uma ótica newtoniana, podemos dizer que as óticas de 

Soto e Edwards são relativistas e transcendentes em relação à análise tradicional de 

controle e direção dos movimentos, em uma perspectiva marxista-leninista. A 

probabilidade e a incerteza são elementos que podem ser ponderados nesses novos 

movimentos sociais. A direção e a orientação se dão pelo cotidiano e não por 

determinismos. 

Os estudos sobre CTS levam em consideração a relação homem-sociedade-técnica. 

Segundo Wiebe Bijker (2004) não há análise sobre o contexto que não leve em 

consideração as novas tecnologias. O impacto delas nos lares, comunidades, religiões, 

escolas, além de outros espaços é grande. Por outro lado, os avanços sociais obtidos pela 

sociedade civil em mudanças técnicas indesejadas não são desprezíveis. No campo do 

construtivismo sócio-técnico as relações entre sociedade civil e técnica são uma via de mão 

de dupla. Michel Callon, Trevor Pinch & Bijker (1990) trazem para a questão as relações 

sociais entre os atores sociais e a tecnologia. As denominadas “redes callonianas” são 

consideradas modelos, apesar da dificuldade de sua utilização enquanto ferramenta 

analítica. Os atores sociais relevantes, ou seja, aqueles que desempenham influência ou 

papel no processo decisório sobre mudanças tecnológicas são algumas das ferramentas que 

podem ser utilizadas para se pensar a questão de redes. Sobretudo quando elas se associam 

ao lócus da produção, como é o caso das RES. 

A questão sócio-técnica, portanto, poderia ser norteadora de uma rede de atores 

sociais com influência do Estado e da sociedade civil na organização de empreendimentos 

populares e/ou autogestionários. Partindo da noção de que a tecnologia é uma construção 
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social, as RES idealmente devem ter como premissa inovações que levem em conta essa 

sociabilidade, além da democracia e dos direitos e deveres de cada integrante. As relações 

sociais na sociedade civil têm que ter a sua identidade no modelo tecnológico adotado. Os 

integrantes dessas redes têm de levar em conta esta questão, caso contrário a confluência 

perversa se manifestará em um período de longo e médio prazo, no caso de auto-

sustentabilidade e da autogestão dos negócios. 

3. As Redes de Economia Solidária – a radicalização da cidadania 

Os atores sociais presentes na redemocratização da sociedade brasileira e na 

confluência perversa começaram a buscar alternativas de ação e formulação teórica diante 

do contexto econômico, social e tecnológico nos anos 1990. A participação de cidadãos em 

conselhos e em tantos outros espaços públicos levou as redes que defendiam uma 

cidadania ativa a atuar visando uma inclusão social de novo tipo. A economia solidária 

(ES) surge de diversos processos, de luta pela manutenção de postos de trabalho em 

empresas falidas e através de políticas públicas que incentivassem a auto-organização de 

trabalhadores. Cito exemplos de atores envolvidos com as RES: a Associação Nacional dos 

Trabalhadores em Autogestão e participação acionária (ANTEAG), com influências do MS 

e de grupos de esquerda dos 1960 e 70; as ONGs Cáritas e Núcleo de Apoio à Pesquisa em 

ES (NAPES), por militantes católicos; a UNISOL Cooperativas e a ADS, ligadas à CUT; a 

rede de incubadoras de cooperativas da UNITRABALHO e de Incubadoras Universitárias 

(RITCPs), ligadas à comunidade universitária. Muitas dessas iniciativas se originam de 

experiências da sociedade civil a partir dos anos 1970. 

Alguns autores denominam esses setores sócio-econômicos de economia informal, 

social, popular ou até mesmo de terceiro setor (Lisboa, s/d). Os estudos no Brasil são 

relativamente recentes, continuam em debate e não há convergência conceitual, estando 

aberto ao debate entre os autores e atores sociais. Parto daquela que tem se tornado mais 

comum nos estudos e que tem sido denominada de economia solidária. Paul Singer (2002a: 

113) caracteriza a ES da seguinte maneira: 

“A reinvenção da economia solidária é tão recente que torna arriscado 

projetar a sua tendência de crescimento no mundo. Em grande medida, as 

empresas solidárias são resultados diretos da falência de firmas capitalistas, da 

subutilização do solo por latifúndios (...) e do desemprego em massa. Pode-se 
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projetar a vasta crise do trabalho que atingiu a maioria dos países nos anos 80 e 

90 do século XX para as próximas décadas?” 

Herdeira do passado reivindicativo dos trabalhadores no século XIX, a ES 

incorporou alguns de seus princípios. A sociedade cooperativa de Rochdale constituiu um 

modelo histórico, na qual os trabalhadores diretos passaram a ser donos de seus próprios 

negócios, de compra, venda, habitação, alimentação, entre outros. O cooperativismo dessa 

época pontuou o desenvolvimento desse modelo organizativo desde então. Deve-se à 

Sociedade Cooperativa de Rochdale a adoção das oitos regras, os princípios do 

cooperativismo, que têm servido de referência internacional desde então. São elas: 

Independentemente do capital, cada sócio tinha direito a um voto, 

assegurando o mesmo poder de decisão para cada indivíduo, diferentemente da 

empresa capitalista, onde o poder é diretamente proporcional ao capital 

aplicado; 

A Sociedade deveria propiciar livre acesso a novos sócios, amenizando 

com isto a possibilidade de que, com o êxito, a Sociedade fosse transformada 

em uma empresa capitalista, que explorasse o trabalho assalariado ou os novos 

sócios; 

A remuneração do capital deveria ocorrer segundo uma taxa fixa, 

limitando assim que o total dos rendimentos do capital fosse apropriado pelos 

sócios, como forma de evitar a descapitalização da cooperativa. A distribuição 

dos excedentes deveria, então, seguir outra regra; 

O excedente deveria ser repartido segundo o consumo efetuado pelo 

sócio, possibilitando que houvesse um estímulo à demanda de produtos 

comercializados pela Sociedade e, conseqüentemente, propiciando seu 

desenvolvimento; 

Os produtos comercializados pela Sociedade só se realizariam à vista, o 

que notadamente apontava a preocupação dos sócios com a descapitalização da 

Sociedade e sua conseqüente falência; 

Os produtos vendidos deveriam ser de boa qualidade e não adulterados, 

distinguindo assim os produtos comercializados pela Sociedade em relação à 

prática comum. Entretanto, esta regra, assim como a anterior, acabou 

restringindo a participação dos trabalhadores mais pobres;  
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O desenvolvimento da educação dos sócios nos princípios do 

cooperativismo, com vistas a possibilitar que a Sociedade pudesse perdurar, 

segundo os seus próprios princípios; 

A neutralidade política e religiosa da Sociedade, garantindo que novos 

sócios pudessem tomar parte, e com isto possibilitar seu próprio crescimento, 

tanto pela maior capitalização quanto pelo aumento de demanda de seus 

negócios (Singer, 1998:99-102). 

Pode-se dizer que alguns desses princípios contrariam a racionalidade capitalista. A 

democracia, o crédito, os procedimentos de venda e da qualidade do produto não foram 

absorvidos integralmente pelo Mercado. Alguns desses princípios chegam a ser 

inaceitáveis, como o primeiro, que transcende uma sociedade anônima e torna regra 

direitos civis e políticos gerais. Eles são base para o movimento cooperativista e servem 

como base para o debate e a formação dos integrantes das RES nesse novo período de 

(re)ssurgimento da ES no cenário produtivo. 

No Brasil, o Estado auxiliou na formação das RES, financiando, assessorando e 

fomentando iniciativas. O Governo Federal, por exemplo, criou a Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES), coordenada pelo professor Paul Singer e que está no 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) desde 20036. Ações envolvendo o micro-crédito 

estão inspiradas no Grameen Bank, de Bangladesh 7 e estão disseminadas em todos os 

níveis de governo. Políticas públicas e iniciativas da sociedade civil visando a 

sobrevivência pela via coletiva, estimularam a criação de negócios em vários setores de 

atividade econômica. A característica comunitária, ou até autogestionária, formada por 

desempregados ou até excluídos do mercado formal de trabalho, são marcas desses 

                                                 
6 A SENAES está subordinada ao MTE e possui a função de coordenar, articular informações e 

decisões que envolvem a ES. Além disso, existem iniciativas nos ministérios, nas agências de fomento e de 
pesquisa. A Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, o Ministério de Desenvolvimento Social, do 
Desenvolvimento Agrário, da Agricultura e do Meio Ambiente são algumas das estruturas que apresentam 
ligações com o tema. No trabalho que desenvolvo pesquisa, cito a Comissão Interministerial para a Inclusão 
Social dos Catadores de Materiais Recicláveis, composto entre outros pelos Ministérios de C&T, da Indústria 
e Comércio e do Meio Ambiente. 

7 O Grameen Bank é uma referência nos estudos voltados ao micro-crédito e à inclusão social. 
Muhammad Yunus (2000) discorre sobre a história de inclusão creditícia de mulheres de zonas rurais de 
Bangladesh e que alcançou escala, de acordo com as experiências comunitárias locais. Esse caso foi o ponto 
de partida para os Bancos do Povo, criados em administrações municipais e estaduais, em nível nacional. O 
Programa “Banco Popular do Brasil” auxiliou, em escala federal, a inclusão bancária de brasileiros, a partir 
de 2004, envolvendo mais de 2 milhões de clientes desde então. Ao contrário da experiência brasileira, no 
entanto, Yunus auxiliou nessa ação utilizando mecanismos e práticas não estatais, mais próximas da 
sociedade civil, inclusive na recusa de aproximação com o Banco Mundial e na formação de agentes sociais 
que iam ao encontro das possíveis clientes. 
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negócios, que podem gerar a concessão de direitos. Eles não seguem a racionalidade 

econômica orientada por uma lógica concebida nos países centrais. Singer (2002:116) 

afirma que alguns deles constituem formações sociais alternativas, implantes nos 

interstícios do modo de produção capitalista: 

“A questão que se coloca naturalmente é como a economia solidária 

pode se transformar de um modo de produção intersticial, inserido no 

capitalismo em função dos vácuos deixados pelo mesmo, numa forma geral de 

organizar a economia e a sociedade, que supere sua divisão em classes 

antagônicas e o jogo de gato e rato da competição universal.” 

As RES formam uma rede de produção, comércio, crédito, assessoria, ensino e 

pesquisa, entre outras atividades, de forma associativa, comunitária8. Idealmente, a 

compra, a produção e venda ocorreriam no interior delas próprias, constituindo um contra-

mercado capitalista em longo prazo (Mance, 2000), que acumularia recursos e constituiria 

uma nova cultura, pós-capitalista. Segundo Singer (2002), as RES teriam uma convivência 

com outras organizações sócio-produtivas, inclusive capitalistas, em um processo histórico 

longo e sujeito a indeterminações. O contexto do início dos anos 2000 tem sido de 

consolidação para as RES. Os setores ocupados pelas RES no Brasil geralmente são 

intensivos em mão de obra, apresentando defasagem tecnológica em relação aos 

congêneres heterogestionários. Em atividades que executei no ano de 2001, na Prefeitura 

de Campinas, no assessoramento a cooperativas populares de triagem e reciclagem de 

resíduos sólidos e atualmente, no Fórum Lixo e Cidadania, percebi problemas no tocante 

às alternativas técnicas que propiciariam a sustentabilidade desses empreendimentos. 

Encontram-se dificuldades para que se possam vincular as demandas tecnológicas das RES 

ao ensino e pesquisa universitários. 

No caso de livres produtores diretos, há um processo de democratização nos meios 

de produção que pode ser ampliado. Independentemente da questão jurídica, as regras do 

jogo na produção criam novas formas de consentimento na produção, que podem 

estabelecer direitos civis, políticos e sociais, comuns aos encontrados na sociedade. Isso 

significa que a maneira como se dá o direito à livre manifestação, os processos de decisão 

política e técnica nos negócios, o direito de ir e vir, entre outros, pode representar uma 

                                                 
8 No Brasil, por exemplo, as RES são compostas por empreendimentos (empresas, cooperativas e 

associações) autogestionários, Incubadoras de Cooperativas, agências governamentais de fomento e apoio, 
ONGs, movimentos religiosos e outros setores da sociedade civil organizada (Singer, 2000, 2002b). 
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nova forma de tratar a cidadania, que transcende a industrial e se conduz para uma 

cidadania produtiva, quase pública.  

A autogestão é um princípio RES. Levada ao limite de um longo prazo tempo, pode 

ser alargada para estudos em MPEs, empreendimentos autogeridos, acompanhada de 

economia popular, informal e pelo trabalho precário. Deve-se levar em consideração 

algumas perspectivas das RES: existe uma, da relação com o mercado, envolvida na 

relação entre as redes e as empresas tradicionais, com seus fornecedores e consumidores. 

Por outro lado, a histórica construção da sociedade civil, que reivindica, participa da esfera 

pública e se representa a partir de uma concepção de mundo democrática, ativa e 

participativa. Existem aspectos que aproximam as RES de uma relação com o mercado e 

outra que as aproxima dos movimentos sociais. Essas questões são discutidas no próximo 

item. 

3.1. O lado “Movimento Social” das RES e as políticas públicas 

A trajetória dos movimentos sindical e cooperativista teve momentos de 

convergência e de distanciamento. No século XIX, a luta pela melhoria das condições de 

trabalho na Inglaterra e na Europa aproximou o MS e o cooperativismo, no sentido de 

retirar o patrão das empresas (Singer, 1998). Em um capitalismo industrial inicial, essa 

luta, impensável para os padrões atuais de reivindicação dos trabalhadores, alinhou-os em 

ações e greves. A posterior derrota desse movimento e a 2a. Revolução Industrial 

condicionaram a luta do MS por mais direitos e a massificação de empresas tradicionais, 

que se tornaram o padrão produtivo. 

O MS tornou-se um ator social relevante na luta de classes durante o século XX. O 

papel central na luta pela melhoria das condições de trabalho, de salário, de direitos e 

benefícios e até de participação nos lucros das empresas (PLR) permitiu a visão desse ator 

no sentido de atuar na esfera pública em questões como a inovação. O cooperativismo, por 

sua vez, no século XX tornou-se um minoritário e via de regra similar no tocante à 

tecnologia, sobretudo em relação às empresas tradicionais, de sociedade anônima (SA)9. A 

                                                 
9 Segundo Noelle Lechat (2002) existem muitas experiências de Economia Social na Europa, 

Estados Unidos e Canadá, além de outros países no século XX. Segundo a autora, há muitas “nascentes” que 
originam a ES, há uma convergência de trajetórias que propiciam a construção dessas redes no Brasil. A 
experiência da Terceira Itália (Piore & Sabel, 1984; Maciel, 1996) e do Complexo Cooperativo de 
Mondragón, na Espanha (Whyte & Whyte, 1996; Mondragon, 1996), são exemplos de “sucesso” e que 
servem como referência. Pode-se dizer, no entanto, que o panorama produtivo do século XX se caracterizou 
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luta pelo conhecimento de inovações nas empresas, assim como outras negociações, foram 

observadas em diversas ocasiões, inclusive no Brasil dos anos 1990 (Higa, 2000). A 

adoção de grupos semi-autônomos (GSAs) em indústrias (Marx, 1996, Bresciani, 2001), as 

negociações para obter o controle de empresas falidas, as CFs que se tornaram diretorias de 

cooperativas (Oda, 2001) e as políticas públicas relacionadas a ES são exemplos de como a 

capacitação sindical no trato com a técnica influenciou as RES. A visão sobre a questão 

tecnológica pelo MS serviu como base para ação das RES no tema. 

As experiências desenvolvidas pelas CEBs, influenciaram as RES. Ao conviver 

com a fome e a miséria, atuaram com práticas comunitárias que visam aumentar a auto-

estima e recuperar seres humanos vitimados pelas carências crônicas. Essa prática possui 

referências paradigmáticas, como aquelas observadas em Belo Horizonte, na Associação 

dos Catadores de Materiais Recicláveis de Belo Horizonte (ASMARE). O tratamento da 

questão técnica, no entanto, situa-se próximo das visões instrumental e substantiva 

(Feenberg, 1991). As correntes de esquerda existentes no Brasil, apesar de divergências, 

têm apoiado iniciativas das RES, no sentido de incluir pessoas e ampliar o espectro de 

influência em um setor destituído de cidadania. As experiências anarquistas, socialistas, 

comunistas e de outras organizações políticas propiciaram uma volta a experiências 

históricas ocorridas internacionalmente. Essa troca de experiências e o diálogo teórico 

permitiram a ampliação do debate e transcenderam algumas visões instrumentais e 

deterministas sobre a tecnologia. 

As RES, portanto, enquadram-se na lógica das redes de atores sociais. Ela possui 

desde uma dinâmica local até uma internacional. Suas ligações estão sujeitas à lógica dos 

movimentos sociais e, portanto, são construídas de acordo com o processo histórico. Há 

momentos de coesão e dispersão, de afinidades e rompimentos, simbioses, mutações, 

degenerações, entre outros fenômenos. A construção social está delimitada pelos atores 

sociais que a apóiam e as divergências são tratadas através da experiência desenvolvida 

pela sociedade civil brasileira nas últimas décadas. As RES são dinâmicas e sua ética 

molecular tende a criar equilíbrios dinâmicos contextuais. 

Há, contudo, diferenças entre um movimento social clássico e as RES. O primeiro 

reivindica, representa os direitos de seus membros e se articula, no sentido de criar espaços 

visando uma cidadania ampliada. As RES têm como princípio a autogestão, a radicalização 
                                                                                                                                                    

pela hegemonia do sistema produtivo hetorogestionário, competitivo e culturalmente dominado pela 
racionalidade e lógica capitalista. 
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da democracia e tem como objetivo a sobrevivência, o equilíbrio financeiro, a 

autosustentabilidade e a melhoria das condições de trabalho. A cooperação no consumo, 

produção, financiamento, educação, pesquisa e cultura são características ideais das RES. 

Portanto, essas redes defendem seus interesses e se articulam setorial e comunitariamente. 

Ao contrário das empresas convencionais e de sua rede, que são dominantes e tem ao seu 

redor a legislação e o poder para se desenvolver, as RES vão “contra a maré”. Elas 

compartilham de carências (legais, econômicas e políticas) e, por defenderem alternativas 

de organização produtiva, tendem a ter dificuldades para se desenvolver. Assim, a luta por 

direitos amplifica-se e torna o aspecto movimento mais explícito do que aqueles 

implementados pelas empresas, que controlam e direcionam o Mercado. Essa questão 

discuto no próximo item. 

3.2. As RES e o Mercado 

O Mercado, sobretudo o capitalista, tem características opostas àquelas concebidas 

e defendidas pelos integrantes das RES. A competição, o consumismo e o individualismo 

encontram-se em pólos diametralmente opostos aos da cooperação, ao consumo 

sustentável e comunitário e da solidariedade. No capitalismo, liberdade e igualdade têm 

significados diferentes para os atores sociais. Apesar da inevitabilidade do convívio entre 

esses valores, o choque das concepções de mundo baseia-se na dominância de um desses 

pólos culturais em detrimento do outro. Nesse sentido, Singer defende que as RES sejam 

consideradas enquanto “interstícios no modo de produção capitalista” (Singer, 1998). Por 

serem formações transitórias elas pontuam um processo dialético tenso, contraditório e 

múltiplo em ações, refluxos e (re)orientações. Portanto, o Movimento da ES, discutido 

anteriormente, está ligado intrinsecamente à constituição de um novo foco, em que se 

articula o aspecto “setor econômico” em uma construção da cidadania produtiva. Essa 

passagem de Singer (2001) descreve uma forma de pensar a RES, o socialismo e o 

Mercado: 

“A concepção de socialismo que está emergindo se funda na idéia de 

que ele será construído por iniciativa de comunidades e movimentos sociais, no 

seio da sociedade civil, e não a partir de um Estado governado por socialistas. 

O socialismo, para ser autêntico, não pode ser imposto. Ele tem de ser uma 

opção livre dos que rejeitam a dominação e a exploração do trabalho pelo 

capital. O que significa que a célula da sociedade socialista é a empresa 
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autogestionária, em que todos os que trabalham nela são possuidores do capital 

e têm os mesmos direitos de participar nas decisões. E a comunidade 

autogovernada, em que todos os membros são cidadãos e praticam a 

democracia participativa.” 

Logo, analisa-se a interação da sociedade civil no Mercado de forma diferenciada 

daquela encontrada em modos de produção anteriores. A ES utiliza princípios do 

cooperativismo autêntico, de socialistas utópicos, como Proudhon, e por estudos que visam 

a inclusão social, a ampliação dos direitos em setores excluídos, informais e precarizados. 

A autogestão é a forma de organização do trabalho e da vida, escolhida como visão e 

prática para o futuro. No caso das RES, o trabalhador é o dono do negócio e a mudança 

técnica implica em tomada de decisão que depende da gestão, do nível de aprendizado 

sobre tecnologias, negócios e do mercado, além do financiamento.  

Para Euclides Mance (1999), a discussão sobre redes, que ele denomina de redes de 

colaboração solidária, se processaria em um circuito fechado. Considerando-se que elas 

possuem características culturais, políticas e econômicas distintas do Mercado, essas redes 

criam formas de sociabilidade e de relação que envolvem idealmente produção, comércio, 

distribuição, serviços e comércios em um ambiente comunitário. Logo, haveria uma 

construção de um ambiente na qual a circulação de bens e serviços se daria através de 

trocas e de relações sociais na dimensão local. A solidariedade e o compartilhamento de 

valores permitem a essas redes uma forma de pensar, produzir e de se relacionar 

vinculadas às comunidades e a concepções de mundo semelhantes. Em uma perspectiva 

futura seria possível adotar como premissa de desenvolvimento, produção, consumo e 

serviços locais, originados da região ou de comunidades com a qual a rede esteja 

vinculada. Deveria ser evitada a relação com o Mercado. 

A esfera econômica é uma “caixa preta”, um ambiente “maligno”, da arte da guerra. 

Nancy Fraser (1994) destaca um conceito que me parece essencial para as RES: essas redes 

têm formação recente e possuem heterogeneidade de origens, trajetórias pessoais, 

qualificação e status social, portanto há dificuldades de integrantes em participar da esfera 

pública. Alguns integrantes nunca pertenceram à classe trabalhadora, ou seja, nunca foram 

trabalhadores formais, e não têm a capacidade de falar em público e/ou de representar-se 

enquanto ator social. Eles teriam dificuldades em atuar sem um espaço na qual os iguais se 

encontrassem e dialogassem sobre seus problemas, identidades e perspectivas. Nesse 

sentido a autora apresenta uma situação que vem ocorrendo nas RES: assembléias, 
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mostras, feiras, fóruns e reuniões, com a participação exclusiva de seus componentes.Elas 

podem ser enquadradas em uma categoria denominada contra-públicos. Nela, a preparação, 

o debate e a deliberação conjunta são fundamentais para a elevação da auto-estima e para a 

intervenção no Mercado. Esse ambiente propicia a constituição de redes de negócios e 

cooperativas de segundo e terceiro graus, o que fortalece os negócios. No aspecto contra-

público das RES, ferramentas e instâncias são construídas com o objetivo de ampliar a 

participação e gerar decisões coletivas. A forma como se dá essa atuação em rede fechada 

permite, portanto, o aumento da relação de confiança, a comunicação horizontal, o trabalho 

em grupo, a definição de metas e objetivos e o aprendizado contínuo. A participação 

coletiva com apropriação dos ganhos por todos os componentes é central. O lucro não é o 

objetivo central dos negócios solidários.  

Entretanto, é pouco provável que as RES tenham condições de se manter sem troca 

de conhecimentos que propiciem uma dinâmica de desenvolvimento. Além da falta de 

financiamento, as RES possuem carência de qualificação profissional e um mercado 

consumidor restrito. A reunião em contra-públicos é desejável, porém é insuficiente para 

ampliar as experiências, aprofundar relações e ampliar as redes. Essas relações com atores 

na esfera pública podem auxiliar à sua elevação intelectual e moral (Gramsci, 1981a) e a 

mudanças de concepção de mundo de outros atores sociais. Dado o contexto, os produtos, 

bens e serviços com tecnologia inadequada pela rede de colaboração solidária poderiam 

apresentar baixa qualidade, ter baixa aceitação e circulação de recursos financeiros. Devido 

à inexperiência em negociação com fornecedores e clientes, além de falta de prática para a 

inovação, os empreendimentos poderiam não sobreviver. Ao contrário de haver relações de 

colaboração solidária poderia ocorrer estagnação, com insolvência econômica sistemática, 

como ocorre por motivos similares em micro e pequenas empresas (MPEs) 10.  

A posição apontada por Singer, de solidariedade interna às redes e competitividade 

externa é mais compatível com o contexto. Apropriar-se de conhecimentos originados do 

mercado e repassá-los às RES, desde que passado o crivo crítico sobre a questão humana e 

ambiental (Singer, 2004), deve ser um passo essencial para o desenvolvimento sócio-

                                                 
10 A mortalidade de MPEs é muito alta no Brasil. Mais de 50% delas fecham nos primeiros 5 anos 

de existência. Pode-se considerar que elas tenham maior dificuldade de sobrevivência devido à inadaptação 
dos mecanismos legais, comerciais, de financiamento e tecnológicos, construídos para as grandes empresas e 
que criam barreiras à entrada no mercado para pequenos empreendedores. Parte significativa das MPEs são 
populares e a racionalidade econômica dominante dificulta a sua manutenção. No entanto, a maioria dos 
empregos e dos postos de trabalhos gerados, além de uma parcela significativa do PIB estão vinculados à 
MPE e informalidade. 
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técnico. As RES dependem de troca de conhecimentos e de adequação sócio-técnica 

(Dagnino, R., 2003) e aumento de relações com a sociedade civil. É desejável que haja 

solidariedade orgânica nas RES e competição no Mercado. 

As RES estão subordinadas às grandes empresas, que compõem o núcleo duro das 

cadeias produtivas (“core”). Essa questão é levantada por Luiz Inácio Gaiger (2002). A 

forma como os empreendimentos solidários se relacionam com as empresas tradicionais e 

o posicionamento deles nas cadeias produtivas, com falta de qualificação profissional, de 

recursos materiais e tecnológicos e a inadequação da racionalidade solidária ao Mercado 

contribuem para que os negócios situem-se em posição periférica ao “core”. Além das 

taxas de retorno “solidárias” (os fundos de reserva) serem menores do que os de empresas 

devido ao menor valor adicionado, as decisões relevantes são tomadas fora das RES: a 

decisão sobre a adoção de novas tecnologias, de novos produtos e da concepção produtiva 

está via de regra fora da governabilidade das RES; elas entram com a mão de obra e com 

serviços ou insumos que serão (re)processados nas grandes empresas, que detém o controle 

sobre as decisões técnicas e contam com o sistema jurídico e legal a seu favor. Há uma 

espécie de divisão entre a concepção e a execução, com atividades que não estão inseridas 

na racionalidade convencional sendo externalizadas ou terceirizadas pelas empresas 

enxutas para elas. Essa “divisão de trabalho” tende a manter os empreendimentos 

solidários servindo às grandes empresas. A racionalidade econômica atual busca a sua 

conservação, seja por mecanismos coercitivos, como a infraestrutura, e a superestrutura 

que a consolida e a reproduz. A inércia do sistema propicia vantagens comparativas e 

auxilia na manutenção da desigualdade entre os modelos organizativos de produção, 

criando um consentimento produtivo e mantendo o que Gaiger (2002:13) define como 

“subsunção formal inversa”: 

“Nas condições atuais, os empreendimentos cooperativos 

autogestionários experimentam uma dupla subsunção à economia capitalista: de 

um lado, estão sujeitos aos efeitos da lógica de acumulação e às regras de 

intercâmbio impostas ao conjunto dos agentes econômicos, de conteúdo 

eminentemente utilitário; de outro, como forma de responder à premissa de 

produtividade competitiva, estão compelidos a adotar a base técnica do 

capitalismo, os processos materiais de produção por ele introduzidos 

continuamente, configurando-se com isso uma subsunção formal inversa, de 

uma base sobre uma forma, similarmente ao caso da economia camponesa. 
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Essas coerções, naturalmente, cerceiam a lógica econômica solidária, pois a 

obrigam a conviver com tensionamentos e a conceder em seus princípios; se 

fossem adotadas sem restrição, terminariam por descaracterizar o que há de 

específico no solidarismo econômico.” 

Isso não significa que não haja alternativas e que haja inexorabilidade. O desenho 

inicial, de sobrevivência e o processo de formação das RES ainda prevalece. O caminho, 

vertical, para o “core” das cadeias, e o caminho horizontal, para novos produtos e serviços, 

além de dimensões não pensadas ou criadas são curvos e podem não ser o que parecem: 

não é necessário tornar-se Mercado para ter inclusão social e não há comunidades fechadas 

que não se relacionem com outros negócios e consumidores. A adequação sócio-técnica 

apresenta debates e a flexibilidade interpretativa desses caminhos ainda é grande. Os 

caminhos estão abertos e as opções podem ser (re)pensados. 

4. Os posicionamentos encontrados nas RES sobre inovações 

As RES são fruto de redes que combateram a ditadura militar e são herdeiras das 

culturas que buscam a radicalização da cidadania no Brasil. As racionalidades e lógicas 

engendradas garantem pluralidade, vitalidade e longevidade para a sociedade civil 

brasileira. Renato Dagnino (2005) trata dos perfis dos atores sociais sobre a C&T através 

de uma classificação através de quatro opções dispostas segundo o gráfico a seguir, 

inspirado nos trabalhos de Andrew Feenberg (autor de estudos sobre a filosofia da 

tecnologia) e Hugh Lacey (sociologia da ciência). Essa classificação, difícil e transitória, já 

que os indivíduos e atores sociais são dinâmicos em sua maneira de pensar e agir, está 

disposta segundo uma classificação desenvolvida através de categorias tratadas nos estudos 

da CTS e que partem de um diagrama, apresentado a seguir: 
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O eixo vertical (ordenada) representa as posturas cognitivas e culturais que 

governam o posicionamento. Na parte superior, a perspectiva que considera a tecnologia 

como neutra, isto é, livre dos valores (ou interesses) econômicos, políticos, sociais ou 

morais dominantes numa dada sociedade. Na parte inferior, a que a entende como 

condicionada por esses valores. Segundo a perspectiva neutra, a tecnologia é uma 

concatenação de mecanismos causais que pode ser usada para o “bem” ou para o “mal”. A 

perspectiva que entende a tecnologia governada por construções sociais, tende a perceber 

um modo especial dela carregar valores em si e a reforçá-los. No eixo horizontal (abscissa) 

se representa a postura que leva a respostas frente à tecnociência. À esquerda, a perspectiva 

que considera a tecnologia como autônoma e, à direita, a que a entende como controlada 

pelo Homem. De acordo com a primeira, a tecnologia, apoiada na ciência e em busca da 

eficiência crescente, teria suas próprias leis imanentes, seguindo uma trajetória linear e 

inexorável, governada por esse impulso endógeno. A sociedade apenas aceitaria seus 

impactos e tentaria tirar dela o melhor proveito. Segundo a última, a sociedade estaria em 

condições de decidir em cada momento como a tecnologia se desenvolverá. 

5. Conclusão 

A questão da democratização dos meios de produção delimita um processo longo, 

de adequar a tecnologia à sua construção social. A relação entre RES e sociedade tornar-

se-á predominantemente pública. As RES em sua interação no Mercado, nessa transição, 

precisam levar em consideração a auto-sustentabilidade e a manutenção de uma orientação 



 
25

autogestionária. A sobrevivência dos trabalhadores, o equilíbrio financeiro e a política de 

investimento, concorrendo no Mercado com competitividade sócio-técnica, é essencial. A 

orientação a uma solidariedade orgânica é elemento motriz para que as RES mantenham 

sua construção social para a demanda, a aquisição, a adaptação e o redesenho de 

tecnologias.  

A secundarização da questão tecnológica nas RES deve ser enfrentada, no sentido 

de se perceber que a tecnologia é uma construção social que influencia nas relações sociais 

dos trabalhadores. A adoção de inovações sem uma perspectiva crítica e a busca de 

alternativas de produção que contemplem formas de ampliação de uma cidadania plena e 

ativa são essenciais para se caminhar para o centro de cadeias produtivas, criar novos 

produtos e se inserir de forma relevante nas decisões sobre o desenvolvimento social, 

econômico e científico-tecnológico, contemplando a sustentabilidade ambiental. 
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