serviyos solidarios

que garantam

0

seu bem viver, realimentando

0

proprio processo
produtivo
sob panlmetros
ecologicamente
sustentaveis. Acordos coletivos no interior das redes pennitem ajustar
estruturas de custos e de preyos sob parametros que viabilizem a sua
autopoiese,

como uma altemativa a 16gica da escassez que regula os

preyOs nos mercados sob

0

binomio oferta e procura. Sob a logica da

escassez que regula os mercados, em que os agentes operam visando
a obtenyao de lueros ou outras vantagens privadas, a abundancia

na

ofe~a tende a gerar uma queda de preyos, que podem mesmo chegar
ab~!xo dos custos de produyao, situayao, pOI' exemplo, em que
agncultores que produzem raizes sao obrigados a deixar grande parte
dos alimentos produzidos apodrecerem embaixo da terra - pois sob a
logica do mercado nao haven't como cob!ir os custos da operayao de
colheita -, embora preferissem realiza-la, sabendo que mais de um bilhao
de pessoas vivem em condiyao de pobreza extrema no mundo e teriam
interesse em consumir esses alimentos. As necessidades
desse
contingente famelico, entretanto, nao operam como demanda sob a
logica

de mercado,

pois tal segmento

nao dispoe

dos val ores

ec~nomicos requeridos para realizar alguma troca por aquilo que
satIsfaya as suas necessidades. Assim, sob a logica da escassez que
regula os mercados, nao ha como viabilizar que populayoes famintas
possam consumir toneladas de alimentos que irao apodrecer, estejam
elas em outros continentes

ou no interior do proprio pais em que a

abundancia da produyao - aumentando a oferta no mercado - inviabiIiza
a recuperayao dos custos da propria colheita e, muito frequentemente,
do ~roprio plantio. Ainda sob essa mesma logica da escassez, as taxas
de JUros elevadas foryam uma parte daqueles agricultores, que tenha
c?ntraido

dividas para

0

plantio, a vender parcel as de suas terras,

visando saldar 0 emprestimo realizado, pois a supersafra obtida, grayas
a competencia de seu trabalho produtivo e as condiyoes ambientais
favoraveis aquela lavoura, 0 impede de saldar as dividas contraidas.
. ~~lo contrario, sob a perspectiva das redes de colaborar;iio
sol~daJ.~la
~rata-se pois, no campo economico, de garantir a produyao,
a dlstnbUlyao,
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necessarias a realizayao das liberdades publicas e plivadas, eticamente
balizadas. 0 plincipio de diversidade implica na promoyao da satisfayao
de demandas singulares, nao em funyao do luero, mas em razao do
bem viver de cada uma e de todas as pessoas, compondo-se da melhor
maneira possivel 0 exercicio solidario das liberdades. Como vimos, a
conexao em rede do consumo e produyao em layos de realimentayao,
com distlibuiyao de renda, viabiliza economicamente a consistencia e
expansao desse sistema solidario (Mance:2.000: 120-156).
Busca-se, portanto, integrar consumo, comercializayao, produyao
e credito em um sistema hannonico e interdependente,
coletiva e
democraticamente
planejado e gerido, que serve ao objetivo comum
de responder as necessidades da reproduyao sustentavel do bem viver
das pessoas em todas as suas dimensoes, inclusive, nos fllnbitos da
cuI tura, arte e lazer.
Politicamente, as redes de colaborayao solidaria defendem a gestao
democrMica do poder, bus cando garantir a todas as pessoas iguais
condiyoes de participar e decidir nao apenas sobre as atividades de
produyao e consumo praticadas nas redes, mas tambem, nas demais
esferas politicas da sociedade, visando combater toda fonna de
explorayao de trabalhadores,
expropriayao
de consumidores
e
dominayao politica ou cultural, enfatizando 0 valor da cidadania ativa
na busca do bem co mum e da cooperayao entre os povos.
Ora , sendo a rede , em sua dimensao economica, baseada no
consumo e no trabalho solidarios, ela se constitui simultaneamente como
rede politica, isto e, a rede economica nao pode sobreviver sem que
seus membros assumam uma outra concepyao sobre os plincipios que
regem a convivencia entre as pes so as, particulannente, a superayao do
individualismo pelo colaboracionismo solida!io, buscando a melhor
maneira de compor 0 exercicio coletivo e pessoal da liberdade. Sob a
dinamica das redes de colaborayao solidaria 0 desejo do outro em sua
diferenya implica, micropoliticamente, na ayao de promover a realizayao
das diversas singularidades, eticamente OIientadas, do modo mais p1eno
possivel. Macropoliticamente implica na transfonnayao estrutural da
sociedade, suprimindo a dicotomia entre 0 fonnulador da demanda
social e 0 seu reformu1ador
politico, atraves de mecanismos
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democniticos de autogestao PLlblica, quc a rede excrcita na sua propria
consistencia. Com a promoyao das liberdades pLlblica e privada, 0
crescimento da rcde amplia 0 seu poder politico - em razao de aglutinar
um scgmento cad a vcz maior da sociedade em torno de sua proposta
de sociedade pos-capitalista - 0 que pernlite a constituiyao de um novo
bloco social, capaz de promover revoluyoes molares sustentadas pOl'
inLlmeras revoluyoes micropoliticas
de cararer molecular e de
transfornlar a estrutura e a gestao dos governos e dos Estados.
No campo da infornlayao e educayao, as redes de colaborayao
solidillia buscam promover da melhor maneira possivel a circulayao da
intol111ayaoe gerayao de intcrpretantcs que nao apenas pemlitam lli11pliar
os conhecimentos de cacla pessoa, suas habiliclacles tecnicas e clominios
tecnologicos ou a sua competencia em produzir e interpretar novos
conhecimentos necessarios as tomaclas cle clecisao em toclas as esteras
cle sua vicla, mas que, alem clisso, pernlitam recuperar a sensibiliclacle,
a auto-estima
e outros elementos cle ordem etica e estetica
imprescincliveis a realizayao clo bem viver cle cacla pessoa e cle tocla a
coletiviclacle.
Sob este aspecto, clestaca-se a relevancia
cle uma clas
propliedacles inerentes a recle que e 0 inintelTLlptotluxo de intOt111ayoes.
Promovcndo a livre interayao comunicativa entre os participantes,
garantindo a toclos as mediayoes materiais para a emissao e recepyao
cle mensagcns a qualquer participante cia recle, ela sustenta 0 t1uxo
solidario de intol111ayoes relevantes para as clecisoes particulares sobre
as quest6es que se colocam a seus membros. Tambem neste campo
sao requericlas mecliayoes aclequaclas para atencler, entre tantas outras,
demand as educativas, clequaliticayao protissional, cledesenvolvimento
artistico e cientifico - condiyoes necessillias ao exercicio da liberdade
de cacla um e ao bem vi vel' cle toclos.
Eticamente as recles de colaborayao solidaria promovem a
solidariedacle, isto e, 0 compromisso pelo bem viver de todos, 0 desejo
do outro em sua valiosa cliterenya, para que cacla pessoa possa usufruir,
nas melhores condiyoes possiveis, clas liberdacles pLlblicas e plivadas.
Desejar a diterenya signitica acolher a cliversiclade, cleetnias, clereligioes
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e credos, de esperanyas, de artes e linguagens, em suma, acolher as
mais vmiadas fonnas clerealizayao singular da liberdade humana que
nao neguem as liberclacles publicas e privadas eticamente exercidas.
Promover as liberdades significa garantir as pessoas as condiyoes
materiais, politicas, infonnativas e educativas para uma existencia etica
e solidaria.

4. AS REDES SOLIDA1uAs, COLABORANDO ENTRE SI, TORNARAMSE UMA NOY A ESFERA DEMOCRA TICADO CONTRATO SOCIAL.

Gostaria de enfatizar aincla um pouco mais esse aspecto, ja
indicado anterionnente, sobre a emergencia de uma nova esfera de
contrato social que nao e nem 0 mercado, nem 0 Estado, mas as Redes
Solidalias. Como vimos, 0 consenso de que e preciso manter 0 equilibrio
dos ecossistemas e preservar a biodiversidade nao surge na esfera do
mercado ou do Estado, mas na esfera das redes de movimentos
ecologicos e sociais que lutam em defesa das liberdades publicas de
todas as gerayoes a terem direito a um ambiente saudavel, a
ecossistemas equilibrados, a diversidade da fauna e flora, a um planeta
nao poluido.
Do mesmo modo, 0 consenso sobre a necessidade de construinnos
novos parfllnetros para as relayoes de genero, superando as divers as
fonnas de opressao, discriminayao e violencia que atingem as mulheres
nao surgiram a partir do mercado ou do Estado, mas das redes que
conectam os mais diversos movimentos feministas e de mulheres, entre
muitos outros, em to do 0 mundo.
E importante destacar que nao se trata de consensos da sociedade
civil. De fato, hit inumeras organizayoes na sociedade civil que atuam
no comb ate aos projetos emancipatorios. Ha inumeros institutos,
movimentos e organizayoes na sociedade civil que agem em favor da
manutenyao de estruturas injustas e excludentes, porque delas, de algum
modo, se beneficiam. E bastante comum que transnacionais - alvo de
denuncias pOI' praticas injustas em diversos paises - organizem e
financiem institutos de carateI' social que, com efeito, nao tem fins
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lucrativos mas fins ideologicos. Seguramente esses institutos nao
combatem os interesses das empresas que os mantem, mas atuam na
sociedade civil para promove-los: seja projetando uma boa imagern da
empresa junto aos consumidores,
consolidando
uma valiosa
sensibilidade social a sua logomarca, buscando parcerias com escolas
e organizac;:oes comunitarias; seja financiando pesquisas sobre, pOl'
exemplo, as vantagens do tabagismo para 0 raciocinio ou as que
comprovam que videogames violentos nao interferem na subjetivac;:ao
das cI1anc;:as;seja, enfim, em inumeras outras ac;:oes.
Nao se trata, portanto, de consensos da sociedade civil, mas de
consensos construidos na sociedade civil em redes que nao se
confundem com 0 Estado ou com 0 Mercado, embora delas tambem
participem organizac;:oes politicas e empreendimentos economicos.
A relac;:ao estrategica dessas redes com 0 Estado eo Mercado e
complexa. A reconstruc;:ao solidaria das cadeias produtivas pennite um
progressivo crescimento da autonomia das redes frente ao mercado e
um maior fortalecimento da economia solidaria. A construc;:ao de
consensos entre segmentos cada vez maiores sobre a necessaria
democratizac;:ao do Estado, pennite a eleic;:ao e consolidac;:ao de um
numero cada vez maior de govemos populares 0 que reforc;:atambem
o proprio empoderamento
da sociedade em seu controle sobre os
orc;:amentos e as polfticas publicas.
Neste contexto, a importfmcia dos Foruns Sociais Mundiais reside
justamente na possibilidade de integrac;:aoe realimentac;:ao das inumeras
redes que atuam na defesa das liberdades publicas e privadas eticamente

Nao apenas um outro mundo e possive!. Esse outro mundo ja
esta brotando em inumeros lugares, nas prMicas mais diversas centrad as
na solidariedade, que visam promover as liberdades responsaveis,
enfrentando as diversas fonnas de opressao, exc1usao e injustic;:as. Na
constru<;;ao da democracia
fortalecimento

horizontal,

trata-se

e expansao de redes solidarias,

de avanc;:ar no

na criac;:ao de novas

redes com esse carMer, na sua integrac;:aocolaborativa com outras tantas
em fnnbitos locais, regionais e globais, acolhendo as diversidades que
nao reneguem as liberdades publicas e privadas eticamente exercidas.
Em seu atual estagio de organizac;:ao e crescimento essas redes
demonstrarn 0 potencial de superar estruturas opressivas e exc1udentes
das sociedades

contemporfmeas.

A efetiva<;;ao dessa consistencia,

contudo, supoe um movimento livre de adesao do conjunto das redes
a estrategias de colaborac;:ao solidaria. Neste sentido, os Foruns Sociais
Mundiais possuem uma forte capacidade conectiva, cabendo avanc;:ar
estrategicamente
nos fluxos de infonnac;:ao, produtos, servic;:os,
tecnologias e valores, realimentando 0 conjunto das redes. Muitas redes
e organizac;:oes solidarias ja se deram conta desse potencial coletivo,
revolucional1o, capaz de democratizar a economia, a politica e a cultura,
afinnando-se novos padroes para 0 desenvolvimento economicamente
viavel, socialmente justa e ecologicamente sustentavel, que integra 0
local e 0 global de maneira aberta e fecunda. A maior parte das
organizac;:oes que atuam nesse campo, entretanto, ainda nao se

exercidas, buscando assegurar a todas as pessoas as condic;:oes
materiais, politicas, educativas e infonnativas requeridas ao seu bem
viver. Na medida em que 0 poder dessas redes vai crescendo pela
integrac;:ao das diversidades nas prMicas e consensos que vaG sendo
construidos solidariamente, sera cada vez maior 0 seu empoderamento
e a sua participac;:ao na conduc;:ao dos govemos nas diversas esferas,
mediados por administrac;:oes e pariidos politicos compromissados no
avanc;:o radical da democracia, isto e, no enraizamento da democracia
junto aos setores da sociedade que a defend em como meio para a
promo<;;ao das liberdades e do bem viver de todos.

sem encadear as conex5es necessarias para potencializar a sinergia
que essa integrac;:ao e capaz de gerar. 0 avanc;:o coletivo dessa
consciencia e dessa tomada de posi<;;ao historica em favor de uma
colabora<;;ao solidaria, capaz de fazer emergir essa nova consistencia,
promovendo a expansao das liberdades publicas e privadas e, todavia,
parte integrante do proprio processo em curso da revoluc;:ao das redes.
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