A CONSISTENCIA DAS REDES
SOLIDARIAS

Este artigo trata da consistencia das Redes de Colaborar;ao
Solidaria, considerando os FOl'lllls Sociais Mundiais como
manifestar;ao recente da emergencia de lII11anova esfera de acordo
social, que nao SaG 0 mercado nem 0 Estado, e que tem por atores
centrais diversas redes solidarias atuando em colaborar;ao, com 0
objetivo maior de promover as liberdades pllblicas e privadas
eticamente exercidas, visando assegurar universall7lente as
condir;oes requeridas para tal exercicio. 0 artigo apresenta alguns
aspectos dos fimdamentos teoricos e politicos dessas redes e 0
potencial delas em superar estruturalmente fOl'l71ar;OeSsociais
opressivas, engendrando 1ll71a
alte1'1lativasistemica ao capitalismo
e a sua globalizar;ao neoliberal.

o objetivo deste texto e tratar, sob alguns aspectos, dos
fundamentos teolicos e politicos das redes solidc'nias. De inicio cabe
salientar que os fundamentos teoricos de prMicas sociais nao se
confundem com 0 paradigma desde 0 qual SaGconsiderados. Em ligor
tais fundamentos result am de uma organiza<;:aomais abstrata e coerente
da teoria inerente a propria praxis. Essa teoria, por sua vez, e
constantemente reelaborada, especialmente no que se refere a sua
efetividade pratica, conferindo a praxis senti do e dire<;:ao,embora possa
comportar equivocos e fi-agilidades. Em outras palavras, a reflexao sobre
*Euclides Andre Mance e fil6sofo, mcstre em educac;i\o pela UFPR e s6cio-fundador
do
Instituto
de FiJosofia da Libertac;i\o-IFiL,
sendo colaborador
da Rede Brasikira
de
Socioeconomia
Solidaria. Artigos e conferencias do autor encontram-se disponi\eis
http>,'
w\\'w.milenio.com.br,
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a uma parcela dessas redes, em seu processo de emergencia como
atores sociais de interven<;ao local e global, que pennitam compreendelas, ainda que de maneira bastante limitada, em sua trajetoria e em suas
potencialidades.

Sob 0 paradigma em que inscrevemos nossa reflexao, a palavra
consistir indica a necessidade de rela<;oes - conexoes e fluxos - entre
sujeitos diversos para que eles possam pennanecer em sua propria
condi<;ao de distin<;ao, integrados aos demais em processos de
con stante devir. Assim podemos dizer que uma rede somente pode
existir (no sentido do emprego habitual desta palavra) quando sujeitos
diferentes se apoiam reciprocamente, mantendo rela<;oes de autonomia
e complementaridade.
Sem a manuten<;ao criativa dessas rela<;oes,
atraves de diversos fluxos, nao ha rede. A agrega<;ao de diversas redes
em redes maiores, mantendo as diversidades, engendra novos fluxos
desencadeando sinergias que, ao mesmo tempo em que podem fortalecer
a todos, permitem a emergencia de novas qualidades coletivas que nao
podem ser localizadas nas pmies que compoem 0 conjunto.
Quando nos perguntamos pela consistencia das redes solidarias,
necessitamos
realizar assim duas delimita<;oes. A primeira e
circunscrever as redes de que estamos tratando, uma vez que ha uma
grande diversidade del as - cada qual com suas peculimidades que se
perdem quando reduzidas teoricamente em generaliza<;oes universaisbus cando compreender
as suas singularidades
e como essas
singularidades se compi5em em movimentos de redes, engendrando
fen6menos coletivos com um grau mais elevado de complexidade. A
segunda e considerar a sua consistencia sob dois aspectos: tanto 0 de
sua emergencia historica, isto e, de como essas rela<;oes entre atores
diferentes foram sendo construidas dando origem a essas redes em
con stante transfonna<;ao, engendrando potencialidades coletivas que
nao estao presentes nos atores isoladamente, quanta em que medida
tal estagio de consistencia pode subverter as estruturas de opressao
responsaveis pelo surgimento das questoes enfrentadas pelos diversos
atores sociais singulares, que se integrmn nessas redes como fonna de
ampliar os seus poderes em suas lutas por liberta<;ao.
POl' isso, ainda que de fonna um tanto elementar, trabalharemos
neste texto esses dois aspectos, em uma tran<;a que retoma prMicas,
categorias teoricas e alguns elementos historicos. Neste movimento,
vamos delimitando as redes de que estamos tratando, tomando os
FolUns Sociais Mundiais como espa<;osde potencializayao das conexoes
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uma mesma praxis, a partir de paradigmas diferentes, chega a diferentes
resultados. Esses resultados, entretanto, nao se confundem com a
constrU<;ao conceitual peculiar a praxis considerada, constrU<;ao essa
que orienta a conduta dos atores que a implementam. Isso significa que
embora seja possivel refletir sobre as redes solidarias, considerandoas sob uma abordagem complexa, gerando-se diversos sentidos e
conceitos sobre elas, tal compreensao nao e necessariamente a teoria
praticada na organiza<;ao do conjunto dessas redes. Por isso mesmo,
cabe a essa reflexao gerar elabora<;oes que possam tanto dialogicamente
contribuir no avan<;o da praxis considerada, apontando-Ihe possiveis
mudan<;as que pennitam aprimora-Ia, quanta ao mesmo tempo, estar
aberta as exigencias que a efetividade desta mesma praxis the impoe,
no que se refere a propria transfoTIna<;ao das teorias sobre ela
construidas que, nao sendo mais sustentaveis sob certos paradigmas,
indicam a necessidade de operar-se rupturas epistemologicas
e
supera<;oes paradigmMicas para que sejam melhor compreendidas. E
pelo fato de haver um conjunto de retroa<;oes operando nas rela<;oes
que penneiam a efetividade da praxis (envolvendo mediatamente as
constru<;oes conceituais
que a orientam e sob as quais ela e
compreendida, bem como os fundamentos categoriais e estrategicos
desde os quais essas constru<;oes sao argumentadas
e ainda os
paradigmas desde os quais essas fundamenta<;oes sao operadas), que
essas lUpturas e supera<;oes podem ser por ela desencadeadas, afetando
todos esses niveis de elabora<;ao teorica.
Nao sendo, pois, nosso objetivo apresentar 0 paradigm a da
complexidade desde 0 qual esses fundamentos se tomam compreensiveis
de maneira mais ampla em sua consistencia - mesmo pOl"quea ideia de
fundamenta<;ao aqui e total mente distinta da compreensao que perdura
ate a modemidade,
de chegar-se a um llnica principia basilar e
ordenador que opera como chave ultima de inteligibilidade do real _
cabe-nos, entretanto, tratar de algumas categorias e da logica subjacente
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e fluxos entre elas. Do ponto de vista conceitual, quando analisamos
redes efetivas, pmiimos de algum conjunto circunscrito de atores,
objetivos, estrategias e relayoes aparentes e, atraves das mLl1tiplas
conexoes - que vamos descoblindo no trabalho investigativo - vamos
chegando a diversos outros atores, objetivos e estrategias pOI' cujas
relayoes aquelas realidades das quais pmtimos se tomaram possiveis e
persistentes, ainda que 0 possam ser de maneira provisoria. Assim,
escolhemos
pOl' onde comeyar, mas e impossivel
abarcar
conceitualmente todas as conexoes que possibilitam a consistencia de
todos os atores enredados, uma vez que cad a rede compoe diversas
outras redes com suas relayoes peculiares e inL1l11eraSfluxos. Por isso,
tomamos os Foruns Sociais Mundiais como 0 conjunto de onde pattimos
para uma analise da emergencia e da consistencia das redes que a eles
se integram, pmticulamlente das que atuam no campo da economia
solidillia. Sob outra aspecto desta tranya, consideramos a consistencia
dessas redes em sua capacidade de construir uma nova forma de
colaborayao global, superando as estruturas de opressao - 0 que nos
exige, entretanto, apresentar algumas das categorias com as quais
operamos em nossa reflexao, como a categoria de liberdade e a logica
das redes de colaborayao solidaria. Alguns temas centrais, entretanto,
que trataremos detalhadamente em outra opOltunidade, serao aqui
apenas referidos rapidamente, ou mesmo preteridos, dados os objetivos
e limitayoes deste texto. No COlTerda leitura celios temas recorTentes
retomarao em passagens distintas, sendo analisados sob algum aspecto
ainda nao abordado. Algumas iMias chaves, entretanto, retomam em
fonna de nos que ammTam elementos diversos ja explicitados com
novos'elementos, em valias passagens do texto.
1. A Ei\IERGEl\CL-\ DAS REDES CO\IO ATORESCOLETIVOS
ESFERA DE U\I :\0\'0 CO:\TRA TO SOCIAL

E COMO

Nas Llltimas decadas surgiram em todo 0 mundo, nos campos da
economia, politica e cultura, inLlmeras redes e organizayoes na esfera
da sociedade civillutando pela promoyao das liberdades publicas e
privadas eticamente exercidas, constituindo-se embrionariamente em
um setor PLlblico nao-estatal. Redes e organizayoes feministas,
PERSPECTIVA
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ecologicas, movimentos na area da educayao, saude, moradia e muitos
outros na area da economia solidalia e pela etica na politica - para citar
apenas alguns - vaG se multiplicando, fazendo surgir uma nova esfera
de contrato social. 0 avanyo de uma nova consciencia e de novas
prMicas sobre as relayoes de genera, sobre a equiliblio dos ecossistemas
e sabre a economia solidaria, par exemplo, nao emerge nas esferas do
mercado ou do Estado. 0 consenso sobre essas novas pr<'tticas tem
sido construido no intelior de redes em que pessoas e organizayoes de
diversas pmies do mundo colaboram ativamente entre si, propondo
transfonnayoes do mercado e do Estado, das diversas relayoes sociais
e culturais a pmtir de uma defesa intransigente da necessidade de garantirse universal mente as condiyoes requelidas para a etico exercicio das
liberdades publicas e plivadas.
A pragressiva e complexa integrayao dessas diversas redes,
colaborando solidmiamente entre si - cuja consistencia 'lecessita ser
melhor compreendida para que se possa alterar algumas relayoes que
elas mantem, gerando-se com isso uma sinergia ainda maior -, colocou
no hOlizonte de nossas possibilidades concretas a realizayao planetalia
de uma nova revoluyao, capaz de subverter a logica capitalista de
concentrayao de riquezas e de exc1usao social e diversas fonnas de
dominayao nos campos da politica, da economia e da cultura.
Iniciando-se nos campos da cultura e da politica, essas redes
avanyaram probrressivamente para 0 campo da economia, afinnando a
necessidade de uma democracia total, que somente se realiza
introduzindo-se e implementando-se mecanismos de autogestao das
sociedades em todas as esferas que a compoem. ao se trata, pOltanto,
apenas do contrale politico da sociedade sobre 0 Estado, mas igualmente
do contrale democr<'ttico da sociedade sobre a economia, sobre a
gerayao e fluxos de infonnayao, sobre tudo aquilo que afeta a vida de
todos e de cada um e que possa ser objeto de decisoes humanas.
A nOyao de democracia que emerge nesta consistencia como
projeto a expandir e que ja e praticado no interior de inLlIneras redes e
aquela que visa assegurar real mente as liberdades PLlblicas e plivadas,
eticamente exercidas, ao conjunto das pessoas e sociedades.
0
exercicio concreto dessas liberdades, todavia, supoe condiyoes
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materiais, politicas, educativas infonnativas e eticas para realizar-se
como manifesta<;:ao de cidadania. Nesta luta por assegunl-las
coletivamente, surgiram movimentos e organiza<;:oesque, posterionnente,
confonnaram redes sociais que progressivamente come<;:ama colaborar
entre si.
Fazemos aqui um breve parentesis para indicar uma no<;:aode
liberdade peculiar a diversas redes, para que possamos compreender
o sentido hiStOlico e politico da integra<;:aode suas lutas e em que medida
a colabora<;:ao entre essas redes pode ampliar 0 seu potencial
revolucionario - como veremos em outra se<;:aomais a frente.
1.1 0 EXERCicIO DAS LIBERDADES
POR ESTENDER 0 SEU HORIZONTE

E AS LUTAS

Sem condic;oes materiais nao ha como se realizar as liberdades.
A liberdade para comer ou trabalhar produtivamente, por exemplo, so
existe quando ha 0 alimento disponivel para comer ou condi<;:oes
materiais que possibilitem aquele trabalho. Quem nao dispoe de alimento,
nao possui liberdadepara alimentar-se. Igualmente, sem dispor de
moradia, nao existe a liberdade para abrigar-se dignamente como ser
humano, mas a imposi<;:ao de viver ao relento. Sem as media<;:oes
mateliais para assegurar a saude nao ha a liberdade para preservar 0
corpo da dor, do sofrimento e da morte evitavel.
Visando expandir 0 exercicio das liberdades, mobilizando-se em
tomo de condi<;:oesmateriais, inumeras organiza<;:oescivis que operam
nos campos da produ<;:aoe reprodu<;:ao social atuam diretamente sobre
contradi<;:oes sociais referentes a explora<;:ao e exclusao do trabalho,
expropria<;:ao de consumidores e 0 progressivo empobrecimento de
gt'andes parcelas das sociedades. Sindicatos, organiza<;:oesde economia
solidfuia, inumeros movimentos populares e diversas outras organiza<;:oes
que atuam nessa esfera trazem as redes uma no<;:aode democracia que
exige 0 controle da sociedade sobre a riqueza produzida, desde 0 local
de trabalho ate a movimenta<;:ao internacional dos val ores financeiros.

B) CONDlc;:6ES pOLiTiCAS

Sem condic;oes politicas, que assegurem a autonomia privada e
ublica, nao ha como satisfatOtiamente preservar, promover ou realizar
p liberdade dos individuos e da sociedade. Sem a possibilidade de
~atticiPar, opinar, decidir e transfonnar as micropoliticas do cotidiano
na vida privada e as macro-politicas - que envolvem inumeras e~feras
de organiza<;:ao social e governamental - a liberdade fica mutI1ada,
impedida de realizar-se de modo cidadao. 0 machismo, 0 racism?, a
disclimina<;:aode imigrantes, indios e pobres e tantos outros preconceltos
justificam ideologicamente micropoliticas autoritalia~ qu~ n.egam a
liberdade de mulheres, negros e demais segmentos dlscnmmados.
Tambem 0 tecnicismo, 0 economicismo e tantas outras ideologias que
se desdobram de conceitos arcaicos sobre 0 valor epistemologico dos
enunciados cientificos connibuem para a nega<;:aoda liberdade publica,
negando 0 valor da participa<;:ao popular na defini<;:ao das macropoliticas governamentais nas diversas esferas. Tambem aqui, inumeros
movimentos, organiza<;:oes e pattidos politicos trazem as redes a
afinna<;:ao do respeito a autonomia das pessoas e das sociedades, desde
a esfera do cotidiano e da vida privada ate as esferas pLlblicas do controle
democrcitico dos or<;:amentos e das politicas governamentais.

Contudo, mesmo tendo as condi<;:oes politicas e materiais para
concretizar suas escolhas, se as pessoas nao dispuserem
de
in!ormac;oes sujicientes e de qualidade relevante para as suas decisoes
ou nao souberem como refletir adequadamente sobre as in!ormac;oes
de que dispoem, 0 exercicio de sua liberdade fica prejudicado. Sem a
democratiza<;:ao da educa<;:ao e da infornla<;:ao, a cidadania fica
obliterada, pois embora haja alguma liberdade no ato de escolher, as
escolhas acabam sendo induzidas por aqueles que selecionam e fomecem
determinadas infornla<;:oes e nao outras. Nesta esfera inLllneros
movimentos e organiza<;:oes travam suas lutas pelo direito a educa<;:ao,
infonna<;:30 e comunica<;:30, entre muitas outras.
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Por fim, sem a condi9Cfo etica, 0 exercicio da liberdade de alguns
pode aniquilar a liberdade de muitos ou vice-versa. A moral eo direito
que impoem celios padroes para 0 compOliamento pessoal e social
que negam as pessoas a realizayao de sua liberdade - de sua condiyao
feminina, homossexual, negra, indigena, infantil, etc. - ou que reproduzem
plivayoes sociais (como tantas leis injustas), obliteram a realizayao das
liberdades publicas e privadas. A etica que preserva e promove a
liberdade se assenta no desejo de que cada pessoa possa viver
eticamente sua liberdade a mais plenamente possivel e no imperativo
de promove-la desse modo. Assim, a liberdade privada nao po de
realizar-se aniquilando as condiyoes de possibilidade da liberdade
publica; e esta, par sua vez, deve respeitar qualquer livre exercicio
human a da liberdade pessoal, desde que este nao inviabilize outros
exercicios de liberdade publica e privada eticamente orientados.
1.2 A RECENTE EMERGENCIA
POTENCIALIDADES

DAS REDES E SUAS

Com efeito,a multiplicayao e expansao recente das organizayoes
e redes atuando nesses diversos campos visando assegurar as liberdades
se deve, entre outras razoes, ao fato de que a modelo capitalista
neoliberal vem globalitmiamente suprimindo e fi:agilizando as mediayoes
garantidoras
propaga:

das liberdades

a) a concentrayao

publicas e privadas, na medida em que
dos recursos materiais e a exc1usao das

maiorias, b) a controle hegem6nico do poder politico pelos segmentos
que controlam a capital, virtualizando cada vez mais a democracia, c) a
saturayao

de infonnayoes

e a fragilizayao

da autonomia

critica da

sociedade; d) uma moral individualista centrada na vantagem privada
(em que as relayoes sociais ficam subordinadas ao mercado) e que
renega a promoyao da liberdade alheia, quando esta nao contribui,
ainda que imediatamente, para a realizayao do acumulo de riqueza dos
grandes agentes econ6micos sob a ordem neoliberal.
PERSPECTIVA
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que vemos nas sociedades contemponlneas
em geral e a
negayao cada vez mais acentuada das liberdades publica e privada das
maiOlias, em nome da expansao da liberdade privada dos que dispoem
do grande capital. Os paises que adotam 0 modelo neoliberal passam
a implementar politicas que cerceiam 0 exercicio etico da liberdade
pelas maiorias. Esse totalitarismo global, esse Regime Globalitario,
esvazia progressivamente as instfmcias politicas da autonomia publica,
transfonnando 0 Estado em refem do capital financeiro e dos megaconglomerados.
Em contrapartida,
segmentos populares da sociedade civil
planetaria, compostos por contingentes
oprimidos, explorados,
expropliados, dominados, exc1uidos e por todos aqueles que lhes sao
solidalios, passaram a se organizar intemacionalmente na resistencia a
essa situayao. Nas ultimas decadas inumeras prMicas de solidariedade
expandiram-se intemacionalmente integrando-se em movimentos de
rede, lutando por liberdades publicas e privadas e pelo acesso a
condiyoes reais de exerce-la. A patiir delas - considerando-se 0 que
comeya a emergir em sua consistencia complexa de rede - pode-se
vislumbrar os primeiros sinais do nascimento de uma nova fonnayao
social que tende a superar a l6gica capitalista de concentrayao de
riquezas e exc1usao social, de destruiyao dos ecossistemas
e de
explorayao dos seres humanos, afinnando a construyao de novas
relayoes sociais, econ6micas, politicas e culturais que, organizando-se
em colaborayao solidaria, tem 0 potencial de dar origem a uma nova
civilizayao, multicultural e que deseja a liberdade de cad a outro em sua
valiosa diferenya.
Neste contexto, podemos nos referir a revoluyao das redes
(Mance:2.000) com dois sentidos. No primeiro deles trata-se de um
processo real, que esta progredindo por toda a parte no enfrentamento
des~a globalizayao capitalista neoliberal e na construyao/afinnayao do
p~oJeto de um outro mundo possivel, como nos atesta a pujanya dos
Foruns Sociais Mundiais.
No segundo caso, podemos tratar da
revoluyao das redes como uma proposta estrategica - elaborada desde
a reflexao sobre essas prMicas concretas e seus referenciais te6ricos, que visa conectar a infinidade de organizayoes populares desta parcela
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emergente sociedade civil, tais como movimentos, associayoes,
sindicatos, ONGs, partidos politicos, etc, e patiicularmente
os
empreendimentos
solidarios de produyao, comercializayao
e
financiamento bem como organizayoes de consumidores, em um
complexo movimento de realimentayao capaz de fortalecer ao conjunto
dessas organizayoes e integra-Ias em crescimento consistente, autosustentavel, antagonico ao capitalismo e as valias pritticas de dominayao
politica e cultural, a tim de promover 0 bem viver das pessoas.
Este processo progressivo de crescimento orgfmico das redes
como um novo ator e uma nova esfera de atiiculayoes ja havia sido
detectado, em algumas de suas peculialidades, ha valios anos por alguns
pesquisadores. No inicio da decada de 90, analisando a emergencia
das redes de movimentos sociais, escrevia Use Warren-Scherer:

"Trata-se de passar da analise das organizay6es sociais especificas,
fragmentadas, para a compreensao do movimento real que ocorre na
articulayao destas organizay6es, nas redes de movimentos ..,"
"0 que considero particularmente relevante em termos de analise da
sociedade civil, para a decada de 90, e a compreensao do signi ficado e do
alcanee da ayao politica criada atraves destas redes de movimentos ... Para 0
easo do Brasil parece-me particularmente importante estudar as redes que
vem sendo estabelecidas entre organizay6es populares e outros movimentos
culturais e politicos" (WaITen-Scherer: [993: 116).

Valios estudos apontados pela autora enfatizaram a importancia
politica dessas redes para 0 fOlialecimento da democracia. A grande
novidade atual, entretanto, e que a expansao do conceito de democracia,
retomando tradiyoes revolucionarias, avanyou, como vimos, para 0
controle social sobre a esfera economica. Se a hist6ria recente das
redes de economia solidaria remonta as pritticas de comercio equo
dos ,1I10S 60, e, entretanto, recente a compreensao que a integrayao
complexa do conjunto das redes sociais, culturais, politicas e economicas
tem um potencial global capaz de instaurar um novo modo de produzir,
consumir e organizar a vida em todo 0 planeta. Esta progressiva
aglutinayao projetual deveu-se inicialmente, como vimos, a atuayao
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coletiva de resistencia as politicas neoliberais e em seguida a aliiculayao
das ayoes de resistencia das diversas redes com as ayoes estrategicas
por elas implementadas de construyao de novas relayoes humanizadoras
nas diversas esferas do mundo da vida. Assim, temos nao apenas a
atiiculayao local e global de atores ou movimentos sociais e culturais,
atinnando um pluralismo organizacional e ideol6gico, atuando nos Calnpos cultural e politico, mas a tambem a emergencia de redes
internacionais no campo da economia, centradas na promoyao das
liberdades publicas e privadas eticamente exercidas.

o tenno ecol1omia solidaria abarca muitas pritticas economicas
e nao hit um consenso sobre 0 seu significado. Em geral ele esta associ ado
a pritticas de consumo, comercializayao, produyao e serviyos (entre os
quais 0 de financiamento) em que se defendem, em graus variados,
entre outros aspectos, a patiicipayao coletiva, autogestao, democracia,
igualitarismo,
cooperayao, auto-sustentayao,
a promoyao do
desenvolvimento humano, responsabilidade social e a preservayao do
equilibrio dos ecossistemas. Entretanto, nem todas essas caracteristicas
estao presentes nas diversas pritticas concretas que sao elencadas no
campo da economia solidaria em estudos e analise distintas que temos
encontrado.
Avalio que 0 grande avanyo nos anos 90 das prMicas de economia
solidaria e fmto, entre outras razoes, da progressiva conscientizayao
da importancia
da organizayao de redes para 0 sucesso dos
empreendimentos. A nOyao de rede coloca a enfase nas relayoes entre diversidades que se integram, nos fluxos de elementos que circulam
nessas relayoes, nos layos que potencializam a sinergia coletiva, no
movimento de autopoieseem
que cad a elemento conCOlTe para a
reproduyao de cada outro, na potencialidade de transfonnayao de cada
parte pela sua relayao com as demais e na transfonnayao do conjunto
pelos fluxos que circulam atraves de toda a rede. Assim a consistencia
de cad a membro depende de como ele se integra na rede, dos fluxos
de que participa, de como acolhe e colabora com os demais.
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EUCLIDES

ANDRE MANCE

De fato, nas ultimas decadas tivemos 0 surgimento e propagayao
de inumeras pniticas de colaborayao solidaria no campo da economia,
entre as quais elencam-se: renovayao da Autogestao de Empresas pelos
Trabalhadores,
Fair Trade ou Comercio Equo e Solidario,
Organizay6es de Marca, Agricultura Ecologica, Consumo Critico,
Consumo Solidario, os Sistemas Locais de Emprego e Comercio
(LETS), Sistemas Locais de Troca (SEL), Sistemas Comunitarios de
Intercambio (SEC), Rede Global de Trocas, Economia de Comunhao,
Sistemas de Micro-CI'edito e de Credito Reciproco, Bancos do Povo,
Bancos Eticos, Grupos de Compras Solidanas, Movimentos de Boicote,
Sistemas Locais de Moedas Sociais, difusao de Softwares Livres, entre muitas outras prMicas de economia solidfuia. Significativas parcel as
de organizay6es que se inscrevem nessas prMicas e que, em seu
conjunto, cobrem os diversos segmentos das cadeias produtivas
(consumo, comercio, serviyo, produyao e credito) comeyaram a
despertar recentemente para ay6es conjuntas em rede, ao passo que
outras ja atuam dessa fonna, ha mais de tres decadas. 0 crescimento
mundial dessas redes, indica a ampliayao de novos campos de
possibilidade para ay6es solidalias estrategicamente articuladas com 0
objetivo de promover as liberdades publicas e privadas.
Houve tambem no Brasil, recentemente, um salto organizativo
no campo da economia solid aria, com 0 surgimento e fortalecimento
de divers as redes e organizay6es atuando em ambitos locais, regionais
e nacional. Nos ultimos dois anos, em nivel nacional, tivemos a fundayao
da Rede Universitaria de Incubadoras Tecnologicas de Cooperativas
Populares, a organizayao da Agencia de Desenvolvimento Solidario
da Central Unica dos Trabalhadores
e a adoyao pela Anteag da
estrategia de Rede de Negocios, integrando as suas empresas em layos
de realimentayao. Em junho de 2000, no Encontro Brasileiro de Cultura
e Socioeconomia Solidarias, realizado em Mendes no Rio de Janeiro,
foi lanyada a Rede Brasileira de Socioeconomia Solidatia Em seguida
criaram-se
as bases para a organizayao
da Rede Global de
Socioeconomia Solidaria, no I Acampamento de Economia Solidaria
ocorrido no Rio Grande do SuI, com organizay6es de diversos paises
- rede essa que foi lanyada no Forum Social Mundial, com a participayao
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de entidades, pessoas e organizay6es de 21 paises. POI' sua vez, 0
ovemo popular do Rio Grande do SuI adotou a estrategia de fomentar
ge apoiar a constituiyao de redes eCOnOITIlCaSe
,.
d em preen d'lmen t os, em
projetos de desenvolvimento local aut?-suste~tav~l. Agre~ue-se ~ esse
elenco a emergencia de redes estadums e reglOnms com dlferenclados
nomes e estagios organizativos em varios estados, articuladas na Rede
Brasileira de Socioeconomia Solidfuia'.
2. UMA REVOLU<;::AOEM CURSO - DE SEATILE AOS FORUNS SOCWS
MUNDIAIS

Como desdobramento

dos eventos de Seattle em 1999, nos

Estados Unidos, e no ana seguinte em Davos na Suiya - quando um
expressivo conjunto de organizay6es e movimentos

manifestaram-se

contra a globalizayao que a Organizayao Mundial do Comercio tenta
impor a to do

0

planeta - nasceu

World Social Forum, que

0 primeiro

OCOtTeUem Padova, na Italia, em abril de 2.000, como um espayo de
encontro de diversas redes no ambito da solidariedade
social e civil, com massiva participayao

de entidades italianas e de

algumas redes que atuam intemacionalmente.
integrado

a um salao da solidariedade

organizay6es

asseveravam

e da economia

No centro deste evento,

e da economia

coletivamente,

social, estas

em contraposiyao

a

globalizayao em curso, a necessidade de "maior democracia econ6mica
e politica". Naquela oportunidade,

afirmou Susan George, referindo-

se ao evento: "nao ha nada de semelhante

no mundo, nada que se

pareya a est a feira, uma uniao do publico e do privado juntos pel a
solidariedade
compareceram

..." (Civitas:2000:2).

De fato, mais de 10 mil pessoas

aquele evento, que foi reeditado em maio de 2001 com

um publico aproximado de 20 mil pessoas; mas, ate onde sei, nao
havia delegay6es estrangeiras nessas duas ocasi6es.
Na Plataforma daquele Forum, argumenta-se
que apos as
revoltas de Seattle e Davos, os setores da sociedade civil, que nelas se
reconheceram, devem " ... 'unir as proprias foryas' contra 0 poder das
grandes corpora<;6es e multinacionais que 'querem controlar todo
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aspecto da existencia
humana:
info1111ayaO."(Civitas:2000:6)

agricultura,

saude,

educayao,

Assim, dos movimentos
de agregayao de redes diversas,
inicialmente em as ayoes de protesto, surgem, pOlianto, movimentos
complexos integrando redes intemacionais com um projeto de enfi'entar
as grandes corporayoes, exigindo uma democracia economica e politica,
que em sua base defende as liberdades publicas e privadas eticamente
exercidas. Para Emir Sader, a pmiir daquelas manifestayoes
de
protestos se pode afinnar que "um novo elo de solidatiedade comeya
a surgir, pennitindo vislumbrar 0 potencial de um novo projeto
hegemonico." (Sader:200 1:22)
No ana seguinte, em 200 I, no Forum Social Mundial, realizado
em POlio Alegre, com a efetiva participayao de delegayoes de 122
paises (com 1.502 delegados estrangeiros), foram realizadas 16 mesas
redondas e cerca de quatrocentas oficinas, com um publico aproximado
de 20 mil pessoas, tratando de uma infinidade de temas e propostas
que cerca de 900 redes presentes e demais organizayoes pmiicipantes
vem defendendo nos diversos paises, em suas mais variadas lutas,
considerando
a libertayao dos seres humanos em suas diversas
dimensoes.
Para Oded Grajew, a historia do Forum Social Mundial pennite
" ... ilustrar como uma ideia aparentemente utopica pode se tornar
realidade quando juntamos
e conectamos
as inlllneras redes,
movimentos, associayoes e govemos que aspiram a um mundo melhor,
dispostos a colocar seus recursos, poder e competencia a serviyo do
bem comum." (Grajew: 200 1:6)
Para efeitos desta nossa reflexao, cabe destacar que naquele
espayo de solidariedade e de esperanya, apos varios seminarios
temc'tticos que tratavam de diferentes aspectos da economia solidaria,
foi lanyada a Rede Global de Socioeconomia
Solidaria, como
possibilidade de integrayao, transfonnayao e avanyo de todas essas
redes, superando
os isolamentos.
Embora 0 termo Rede de
Socioeconomia venha sendo adotado desde 0 Encontro Brasileiro de
Cultura e Socioeconomia Solidalia, ele nao me parece adequado para
1 Para. uma vis'lo gem I dessas redcs e um mapeamento
e serv190s vC.J'l-se http://www.redesolidaria.com.br
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expressar 0 projeto que estu em sua base, que extrapola a esfera
economica, mesmo que seja adjetivada como social e solidaria. A ideia
basica que subjaz a estrategia da Rede Global e que a difusao do
consumo
e do trabalho solidarios,
em layos complexos
de
realimentayao, possibilita que os val ores economicos gerados pelo
trabalho possam realimentar 0 processo de produyao e consumo,
promovendo

0

bem viver das coletividades,

0

desenvolvimento

ecologica e socialmente sustentavel e a expansao do campo de
possibilidades
de realizayao das liberdades publicas e privadas,
avanyando na construyao de uma nova fonnayao
configurar-se como uma sociedade pos-capitalista.

social que pode

Nao se trata de integrar apenas as organizayoes
esfera economica,
os movimentos
realimentayao.

que atuam na

mas de perceber a dimensao economica

de todos

e organizayoes solidutias e de conecta-los em layos de
0 potencial de consumo de toda sociedade civil

organizada solidatiamente no planeta e gigantesco. A integrayao em
rede desse potencial de consumo existente com 0 potencial existente
de gerayao de riqueza pela organizayao de empreendimentos
de
economia solidaria, constituindo um layo de realimentayao entre
consumo e produyao, pennite consolidar a consistencia
economicas.
Igualmente

nao se trata de integrar

dessas redes

em redes setoriais

as

organizayoes feministas, ecologicas, etc, mas de perceber a dimensao
feminista, ecologica, etc, que toda rede que constitui solidariamente
deve assumir. A consistencia
consistencia

de cada membro da rede depende da

dos demais. Por isso, na pnltica de cada pessoa que

promove as liberdades publicas e privadas deve manifestar-se

- tanto

nas situayoes concretas de seu cotidiano quanta no projeto de sociedade
que compartilha - 0 fim de toda a opressao de genero, a preservayao
do equiliblio dos ecossistemas, 0 fim da explorayao do trabalho infantil,
etc, compondo-se organicamente os diversos objetivos pelos quais as
redes solidarias se mobilizam.
A revoluyao das redes e, pois, a integrayao das diversidades que
somente podem florescer plenamente onde houver colaborayao solidalia
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entre as pessoas, organizayoes e movimentos. Trata-se, a meu ver, de
construir-se redes de colaborayao solidfuia por toda a patie, integrando,
compatiilhando
e sustentando 0 conjunto dos avanyos e enfrentado
coletivamente,
sob variadas estrategias, 0 conjunto dos desafios.
So mente assim a integrayao dessas redes pode ter uma consistencia
realmente revolucionaria, no senti do de promover transfonnayoes
estruturais no enfrentamento das diversas f0t111aSde opressao que
incluem prMicas, de explorayao, exproptiayao, dominayao e exclusao
de diversos tipos.
A proposta de que sejam realizados Foruns Sociais Mundiais em
todos os anos e em diversos lugares do mundo nas mesma datas,
institui novos espayos de dialogos que avanyam na consolidayao dos
acordos sociais que apontam para uma globalizayao solidaria. Para
alem dos Estados e dos Mercados, as redes atuando solidariamente
em processos de colaborayao se consolidam, ao mesmo tempo em
que avanyam na afirmayao de um novo projeto hegem6nico
democrMico.
Nao se trata apenas de controlar os oryamentos
govel11amentais e as polfticas publicas com a patiicipayao autonoma
da sociedade em govel11OS populares, mas de controlar com igual
autonomia popular todas as cadeias produtivas dos processos
economicos,
integrando 0 local e 0 global sob uma logica de
desenvolvimento, ecologica e socialmente sustentavel. Trata-se tatnbem
de afinnar uma nova cultura de solidariedade
que pe1111eie as
micropolfticas do cotidiano, reafinnando a dignidade de cada ser
humano em sua singulatidade e as garantias necessatias a realizayao de
seu direito ao bem viver.
3. DA RESISTENCIA
SOLIDARIEDADE

A GLOBALIZA<;AO

AO NEOLffiERALISMO

DA

A nova gerayao de redes que comeya a surgir baseada nessa
ideia de colaborayao solidaria, canega consigo caracteristicas de
inumeras prMicas soli dati as bem sucedidas de diversas redes especificas
anteriormente
organizadas.
Partindo-se
dessas praticas
e
compreendendo-as
desde 0 paradigma da complexidade, pode-se
organizar estrategias de colaborayao solidaria com a capacidade de
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expandir novas relayoes sociais de produyao e consumo, difundindo
uma nova compreensao
de sociedade, em que 0 ser humano,
considerado em suas multiplas dimensoes, pode dispor das mediayoes
materiais, polfticas, educativas e infonnativas para realizar eticamente a
sua singularidade, desejando e promovendo a liberdade dos demais.
Assim, analisando-se a consistencia dessas redes em seu processo
de emergencia e em seus potenciais de transfonnayao estrutural das
sociedades, e possivel supor e propor a ocotTencia da integrayao das
redes solidfuias (queja participatn equevenham a patiicipardos Foruns
Sociais Mundiais) em amplas redes de colaborayao que pennitam
integrar ayoes de empreendimentos
e grupos de consumidores, de
associayoes
de moradores,
organizayoes
eclesiais, sindicatos,
movimentos populares e culturais e de diversas outras organizayoes
sociais como f0t111aSde difusao do consumo e do trabalho solidarios,
da preservayao do equilfbtio ecologico e das lutas contra toda a fonna
de preconceito, discriminayao e opressao, reafi1111ando 0 direito de
todos cidadania. De fato, economia, polftica e cultura estao integradas,
nao sendo coneto, sob a logica da complexidade,
considera-las
isoladamente, preterindo conexoes e agenciamentos que as perpassam.
trabalho de analise e composiyao privi1egia, desse modo, compreender
as relayoes que penneiam a consistencia dos sujeitos e desde ai
considera as potencialidades que emergem da reorganizayao de suas
relayoes, nos campos de possibilidade em que estao insetidos e sobre
os quais atuam.

a

o

Com efeito, quando redes locais deste tipo sao organizadas, elas
operam no sentido de atender demandas imediatas da populayao por
trabalho, melhoria no consumo, educayao, reafinnayao

da dignidade

humana das pessoas e do seu direito ao bem viver, ao mesmo temfrO
em que combatem
as estruturas
de explorayao
e dominayao
responsaveis pela pobreza e exclusao, e comeyam a implantar um novo
modo de produzir, consumir e conviver em que a solidatiedade est a no
cel11e da vida. As Redes de Colaborayao Solidaria, potianto: a)
pennitem aglutinardiversos atores sociais em um movimento organico
com forte potencial transfonnador; b) atendem demand as imediatas
desses atores por emprego de sua forya de trabalho e por satisfayao
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de suas demandas pOl' con sumo, pela afi1111ayaOde sua singularidade
negra, teminina, etc; c) ncgam estruturas capitalistas de explorayao do
trabalho, de expropriayao no consumo c de dominayao politica e cultural, e d) pass am a implementar uma nova forma pos-capitalista de
produzir e consumir, de organizar a vida coletiva atilmando 0 direito a
diferenya e a singularidade de cada pessoa, promovendo solidmiamente
as liberdades Pllblicas e plivadas eticamente exercidas.
Essas Redes de Colaborayao Solidaria, atuando sobre as
condiyoes necessarias ao exercicio das liberdades, podem avanyar na
construyao de uma nova f01111ayaOsocial, que se contigure como uma
sociedade pos-capitalista.
Economicamente,
trata-se da difusao do consumo e labor
solidarios. 0 consumo solidtllio sib'11ificaselecionaros bens de consumo
ou serviyOS que atendam nossas necessidades e desejos visando tanto
realizaro nosso livre bem viverpessoal, quanta promovero bem viver
dos trabalhadores que eJaboram aquele produto ou serviyo, como
tambem visando manter 0 equilfblio dos ecossistemas. De fato, quando
consumimos um produto em cuja elaborayao seres humanos foram
explorados e 0 ecossistema prejudicado, nos proprios somos coresponsaveis pela explorayao daquelas pessoas e pelo prejuizo ao
equiliblio ecologico, pois com nosso ato de compra contribuimos para
que os responsaveis pOl'essa opressao possam converter as mercadOlias
em capital a ser reinvestido do mesmo modo, reproduzindo as mesmas
prMicas injustas social mente e danosas ecologicamente.
0 ato de
consumo, pOitanto, nao e apenas economico, mas e tambem etico e
politico. Trata-se de um exercicio de poder pelo qual efetivamente
podemos apoiar a explorayao de seres humanos, a destruiy30
prob'1'essiva do pJaneta, a concentray30 de liquezas e a excluS30 social
ou contrapor-nos a esse modo lesivo de produyao, promovendo, pela
prMica do COllSlII710solidario, a ampliay30 das Iiberdades publicas e
plivadas, a desconcentray30 da liqueza eo desenvolvimento ecoJogica
e socialmente
sustentuvel. Ao selecionar e consumir produtos
identiticados pelas marcas das redes solidillias nos contJibuimos para
que 0 processo produtivo solidulio encontre seu acabamento e que 0
valor pOI'nos despendido em tal consumo possa realimentar a prodUy30
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solidaria em funyao do bem viver de todos que integram as redes de
produtores c consum.idore~. . _
.
,
o labor solidario slgmfJca, alem dos aspectos referentes a
auto<Jestuo e corresponsabilidade
social dos trabalhadores, que 0
excedentc do processo produtivo - 0 qual sob a 16gica capitalista e
acumulado
pOI' grupos cad a vez menores - seja reinvestido
solidruiamentc no financiamento de outros empreendimentos produtivos,
permitindo integrm as atividades de trabalho e consumo aqueles .que
estao sendo excluidos pelo capital, ampliar a ofelta de bens e SerVlyOS
solidarios e expandir as redes de produtores e consumidores,
melhorando as condiyocs de vida de todos que aderem a produyao e
ao consumo solidarios. Assim, com os excedentes gerados nos
empreendimentos solidtlrios organizam-se novos emprcendimentos
produtivos criando-sc opOitunidade de trabalho para desemprcgados,
propiciando-Ihes um rendimento estavel que se converte, grayas ao
consumo solidario praticado pOI' esses mesmos trabalhadores, em
aumento de consumo final de produtos da pr6pria rede, gerando-se
assim mais excedentes a serem investidos. Os novos empreendimentos
visam estrategicamente passar a produzir aquilo que ainda e adquirido
no mercado capitalista, sejam bens e serviyos para consumo tinal ou
insumos, materiais de manutenyuo e outros itens demandados no
processo produtivo. Esse expediente - acompanhaclo de uma critica
dos padroes capitalistas, ecologicamente insustentaveis de produyuo e
consumo - visa cOITigiros f1uxos de valor, a fim de que 0 consumo final
eo consumo proclutivo nao desagLiem na acumulayao privada fora das
redes, mas possam nelas realimentar a produyao eo consumo solidalios,
completando os segmentos das cadeias produtivas sobre os quais as
redes ainda nao tenham autonomia.
Nesta estrategia de rede, sob 0 que comeya a ser denominado
"Paradignw da Ablllld6ncia", quanta mais sc distribui a riqueza, mais
a riqueza de todos aumenta, uma vez que tal distribuiyao se faz
remunerando 0 trabalho que gera ainda mais riqueza a ser reinvestida e
repartida. Desse modo, as populayoes que estavam anterionnente
excluidas, ao serem incorporadas ao processo produtivo e ao receberem
umajusta remunerayao pelo seu trabalho, podem consumir produtos e
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