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O TRABALHO NA SOCIEDADE CAPITALISTA E SUAS POSSIBILIDADES DE 
TRANSFORMAÇÃO EM UM CONTEXTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA. Andressa da Silva 
Corrêa, Luiz Inacio Germany Gaiger (orient.) (UNISINOS). 

Pensando nos sujeitos como construções culturais e históricas e que, portanto, possuem como elemento inerente a 
possibilidade de transcendência a condições e concepções de vida mais justa, a pesquisa aqui apresentada traz à 
discussão questões relativas ao trabalho em três perspectivas: trabalho como transformação da natureza e auto-
realização; trabalho como modo de produção capitalista e suas respectivas transformações no processo histórico; 
trabalho na economia solidária. Busca-se, compreender o trabalho como dimensão prima, mas não única, do processo 
de socialização e, logo, da ontologia humana, fundamentando sua existência sob a reflexão da luta cotidiana pela 
sobrevivência, que poderá gerar práticas superiores de práxis social. Dessa forma, a pesquisa que possui cunho 
teórico e debruça-se sobre autores como Cattani, Gaiger, Antunes, Santos e Marx percebendo que a partir de uma 
análise dos diferentes contextos de produção - economia solidária e a caracterização da atividade produtiva no 
capitalismo – a compreensão do significado de trabalho ecoa sob diferentes paradigmas. Assim, o objetivo primo, 
torna-se perceber a diferença das contribuições que essas duas práticas de conceber e gerir o duo capital/trabalho 
trazem, ao estar sendo do ser humano, do mundo e de suas estruturas econômicas, políticas, ideológicas e culturais, 
na formação de um ser autônomo. No entanto, ainda nos encontramos em processo, estando vinculados - até 2007/1, 
período no qual o estudo será ampliado a nível empírico - ao Programa de Pós Graduação de Ciências Sociais 
Aplicadas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Mais especificamente, relaciona-se ao projeto “Teoria e Práxis 
da Economia Solidária”, cujo principal objetivo é instituir uma vigilância epistemológica na construção de quadros 
teórico-conceituais que auxiliem em leituras crítico-analíticas referentes à gênese e às condições de desenvolvimento 
dos empreendimentos econômicos solidários. 
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