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Um Convite
Uma Luta
Um Ideal... Introdução
Lutar pela Economia Solidária é
buscar uma nova forma de se viver e conviver, cujo fundamento - as relações sociais baseadas na solidariedade, cooperação e autodeterminação cole va - tenha
como obje vo promover o bem-viver
entre os seres humanos, como uma
autodeterminação cole va ou solidária.
Autoderterminação cole va,
cons tui uma busca que começa com
experimentos de autogestão em lugares
diversos (empresas, territórios, escolas)
com vistas a abranger progressivamente
elementos de sociabilidade, cujo conjunto resultaria no autogoverno de trabalhadores livremente associados .
Contudo, um elemento importante dessa construção visa a garan r, a
um só tempo, coesão socioprodu va,
na qual todos os recursos produ vos
(territórios, equipamentos, tecnologias,
matérias-primas), possam ser, conjunta
e imediatamente alocados, combinados, revistos, rear culados, num processo constante e cole vo de planejamento, execução, acompanhamento e
avaliação, em conformidade com as
necessidades ou aspirações dos traba-
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lhadores organicamente associados, e a
liberdade ser e de escolher, atributo
inerente a cada individualidade subje va.

O resultado é um produto global
de crescente eﬁciência no uso de recursos, uma vez que todos os aspectos da
produção - relação com o meio ambiente, capacidade de regeneração dos ecossistemas, renovação de recursos naturais, condições adequadas de trabalho,
o mização da logís ca, reaproveitamento de materiais, redução de desperdícios, eliminação de redundâncias, aprimoramento tecnológico sem gerar
desemprego - são devidamente considerados. Dessa maneira, todos os esforços vem igualmente beneﬁciar a todos,
de forma equita va e respeitando a
pluralidade e a diversidade das escolhas
individuais.
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Por sua vez, para que os trabalhadores, na condição simultânea e indivisível de agentes e usufrutuários, possam de fato autogovernar tal poder colevo de se organizar ﬂuxos de produção e
de distribuição, dentro de uma mesma
matriz organizacional ou sistêmica é
necessário que haja mediações que per-

mitam tal coesão, ou a devida e não hierárquica integração e coordenação
entre si. Só assim lhes será possível
potencializar e compar lhar a riqueza
socialmente produzida e distribuída.
Assim, apresentamos o princípio
estruturante da organicidade, que é
desenvolvido e aplicado em uma metodologia de organicidade socioprodu va.

O Princípio da Organicidade

De forma sinté ca, o princípio da
organicidade promove e sustenta um
processo amplo de convergência, integração e aglu nação, resultando numa
sociabilidade efe vamente emancipada
e sustentável.
Nesse horizonte de transformação social, a organicidade refere-se a religar num mesmo todo, numa mesma dinâmica virtuosa, os seguintes elementos:

- Humanos e Natureza;
- Produção, Distribuição e Consumo;
- Planejamento e Execução;
- Trabalho e Controle Social;
- Trabalho manual e Trabalho
intelectual;
- Recursos e Necessidades;
- Conhecimentos e Socialização;
- Economia e Polí ca.
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Argumentamos que sem considerar, no mesmo passo, tanto a dimensão econômica, quanto a polí ca, diﬁcilmente avançaremos do ponto de vista
civilizatório, vamos con nuar assis ndo,
quase inertes ou incapazes de reagir, a
mais e mais crises e a inúmeras degradações e retrocessos sobre as pessoas e
sobre a natureza...
Por conseguinte, avalia-se que a

superação do capital (relação social de
exploração e alienação) não passa,
necessariamente, pela conquista direta
do poder estatal (que também é um
poder burocrá co, logo, alienador em si,
e em permanente disputa), mas sim pela
retomada do poder/controle por parte
dos trabalhadores associados, do poder
socioprodu vo, do qual o próprio Estado é absolutamente dependente!

Poder Socioprodu vo: Diz respeito à capacidade que os seres humanos possuem
de usar, combinar ou modiﬁcar recursos naturais, pelo trabalho cole vo, transformando-os em ferramentas, tecnologias, produtos e serviços em geral, que são
necessários ou trazem melhor bem-estar e conforto, o que também implica na capacidade de produzir a nossa própria existência.
Esta Car lha representa justamente o processo de elaboração e construção de uma estratégia que considera
como decisiva a criação de um novo
intercâmbio socioprodu vo, denso o
suﬁciente para reverter a lei do valor em
geral (na qual os produtos são mensurados em um preço de troca, conforme o
trabalho que lhes foi agregado, e não
pela sua necessidade ou u lidade para
as pessoas ou considerando os impactos
na natureza), e o valor de troca em par cular (compe ção irracional mercan l
buscando o lucro privado). Em outras
palavras, sustentar um processo amplo
de recuperação de forças produ vas, a
saber, de fortalecimento de uma governança autoges onária, de promoção da
igualdade substan va, de economicidade de recursos e ampliação/sustentação
efe va do bem-viver para os trabalhadores livremente associados!
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Vale Registrar
A recuperação de forças produ vas,
libertando-as para o devido controle
social e cole vo autoges onário, é
condição fundamental para aquisição, por parte dos trabalhadores
organicamente associados, do poder
socioprodu vo.
O que é

Organicidade Socioprodu va
Em síntese, é a aglu nação ou
integração patrimonial, organiza va,
ins tucional, produ va e distribu va
entre unidades dis ntas (antes dispersas e fragmentadas) da reprodução social (a saber: a produção de alimentos,
roupas, conhecimento, tecnologias, serviços, entre outros), dirigidos, por assim
dizer, pelo conjunto dos trabalhadores
livremente associados a esse conjunto
agregado, logo, orgânico e autoges onário!
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ATENÇÃO
Trabalhador organicamente associado é uma qualidade dos trabalhadores que, a par r da livre escolha ou de forma não coerci va, se
associam entre si e a um conjunto
integral e autoges onário de
recursos e compromissos de e
para a emancipação social!

Com isso, advoga-se que teríamos, a um só tempo, o empoderamento efe vo dos trabalhadores em associação, a reversão do colossal desperdício sistêmico na produção, a promoção
d a s u ste nta b i l i d a d e a m b i e nta l produ va e a superação dos processos
de espoliação sobre os seres humanos e
sobre a natureza...

Qual o Mo vo e a
Jus ﬁca va desta Proposta?
A par r da terceira revolução
industrial, o trabalho assalariado tem
sofrido os efeitos de uma nova lógica de
desemprego ou mesmo de exclusão social: o desemprego estrutural.
Dessa forma, ganhos de produvidade, a par r de inovações cien ﬁcas e tecnológicas aplicadas na produção, em que pesem seus bene cios de
economicidade de recursos, geram
igualmente economia em relação ao uso
da força de trabalho. Por sua vez, uma
menor base de trabalho assalariado tem
diﬁcultado a circulação de bens e mercadorias, no sen do da realização da sua
compra e consumo, levando a um apelo
cada vez maior, e igualmente mais problemá co, de uso de crédito e a criação
de capital ﬁnanceiro ﬁc cio.
Em virtude de tal situação, geradora de crises econômicas e sociais, vários trabalhadores, isolados, em grupos
ou apoiados por movimentos sociais,
têm buscado novos meios de geração de

renda. A par r de uma forma dis nta de
se organizar o trabalho e a produção,
por meio da autoajuda ou do apoio
mútuo, prescindem da disponibilidade
da oferta de trabalho assalariado ou da
ﬁgura direta do patrão.
Nesse movimento de busca a
alterna vas de renda, logo, de sobrevivência, optou-se por formas de solidariedade entre os trabalhadores, na perspec va da cooperação e do trabalho
cole vo. Ganha então força o coopera vismo de caráter popular, com novas
experiências de autogestão que culminaram na formação do movimento de
economia solidária.
Já no setor rural, o equivalente
ao desemprego estrutural urbano veio
com a revolução verde, que ampliou a
mecanização do campo e, com isso, blindou os grandes la fúndios improdu vos. Como reação a essa situação, os trabalhadores se organizaram em movimentos sociais para reivindicar a realiza-

4

Economia Solidária

ção da reforma agrária. Esta seria a
recuperação, por parte dos trabalhadores rurais, do domínio sobre a terra,
meio de produção central, para gerar
condições adequadas de vida e de renda.
Nesse processo, devido às diﬁculdades de concorrência na venda de
produtos com os grandes oligopólios de
agronegócios, os assentados da reforma agrária também vêm buscando formas cole vas de organização socioprodu va. Entretanto, tanto os empreendimentos econômicos solidários,
como as organizações cole vas advindas da reforma agrária, vêm enfrentando a adversidade de uma inclusão, na
prá ca passiva e subordinada, frente
ao intercâmbio mercan l.
Esse po de intercâmbio acaba
sendo uma espécie de forte barreira
para se obter uma efe va renda e rela va autonomia ou controle socioprodu vo, logo, solapando condições adequadas de vida, no exato sen do de que ou
se consegue vender os produtos com
um preço acima do custo de sua produção, ou se ﬁca em uma situação precária de insuﬁciência de renda. Com isso,
tem-se uma explícita e implacável instabilidade econômica e social sobre os
trabalhadores, que buscam polí cas
públicas para mi gar esse quadro.
Outra diﬁculdade deriva da
fragmentação socioprodu va de grupos de trabalhadores, enquadrando-os
em determinados grupos funcionais.
No caso da reforma agrária, tal problema se evidencia com mais ni dez, visto
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que são formados exclusivamente por
trabalhadores rurais.
Não obstante, para que um
assentamento rural, por exemplo,
tenha vitalidade socioprodu va, é
necessária também uma diversidade
de saberes, ocupações, ou mesmo de
proﬁssionais. Uma forma de organização cole va fechada apenas em determinada especialização (trabalhadores
rurais, por exemplo) impede uma
necessária densidade técnica e tecnológica, pois isso requer também diversidade de funções e conhecimentos, tais
como as de agrônomo, veterinário,
engenheiro, administrador, assistente
social, advogado, entre outras a vidades de igual importância.

Para superar tal adversidade
é que se busca uma alterna va de
desenvolvimento, na qual haja organicidade nas inicia vas de trabalho
e produção cole vas autoges onárias, ao mesmo tempo permi ndo a
diversidade de saberes, técnicas e
especializações.
Dessa forma, a lógica instável
do mercado é subs tuída pela integração patrimonial e econômica do trabalho em associação, na qual são comparlhados tanto os meios de produção,
como o planejamento e a distribuição
do seu uso, da forma mais racional e
benéﬁca possível, do ponto de vista das
necessidades humanas. Aqui surge a
perspec va do desenvolvimento solidário/orgânico autoges onário, doravante denominado Projeto Raios de
Sol.
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O Projeto Raios de Sol
Basicamente trata-se de conﬂuir
e concentrar um conjunto estratégico
de inicia vas, projetos ou esforços num
mesmo espaço territorial, de tal forma
que uma venha a reforçar a outra, e o
conjunto deles permita o começo de um

processo de empoderamento socioprodu vo.
Com isso, seria possível materializar uma primeira experiência de organicidade socioprodu va. Ou seja:

Aglu nar
Integrar
Emancipar
Ÿ

Aglu nar formas conscientes, livres e sustentáveis de produção, socialização

e gestão dos territórios;
Ÿ
Integrar as necessidades sociais de trabalho, renda e consumo das pessoas
com o desejo de liberdade efe va, igualdade substan va e autonomia
socioprodu va;
Ÿ
Emancipar as relações humanas no trabalho, na família, na escola, no
consumo, ou seja, transformar a convivência entre as pessoas em um sistema de
intercâmbios sempre solidários e posi vos, tendo a colaboração como chave para
promover abundâncias sem desperdícios, experiências inclusivas, convivência sem
estranhamento ou disputas predatórias.
Para nascer, esse projeto está
ar culando um primeiro espaço experimental, formando uma espécie de
Núcleo Territorial de Integração Solidária, fruto de parcerias colabora vas com
os movimentos sociais do campo e da
cidade, en dades de fomento, universi-

dades e outras ins tuições que conﬂuem no mesmo propósito de emancipação. Trata-se de uma nova forma de
desenvolvimento baseada na produção
colabora va como força estruturante.
Nesse verdadeiro espaço libertário, aspira-se concentrar e somar um
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conjunto aberto de projetos especíﬁcos, mas estruturados para que um
venha a complementar e reforçar o
outro (o que denominamos de organicidade socioprodu va), a começar por
quatro:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Produção agroecológica de alimentos;
Construção civil sustentável;
Central industrial de ampla reciclagem;

Ÿ Centro de educação, pesquisa e

assessoria integrado.
Aqui os recursos passam a ser
compar lhados de forma autoges onária, o que vai permi r economicidade
e ganhos de escala, numa lógica de eﬁciência sistêmica agregadora, logo, a
favor do trabalho, reprogramando o
seu conteúdo e propósito.
A produção é planejada para
prover bem-estar do conjunto em
sinergia, portanto, as tarefas e responsabilidades são organizadas de forma
horizontal, sem privilégios ou dirigentes, es mulando mobilidade, transparência, inicia va, cria vidade e produ vidade.
Com isso, a educação passa a
ser parte do trabalho, e o trabalho
parte cons tu va da educação, originando uma forma de intercâmbio trabalho-educação enriquecida, libertadora, isto é, catalisadora de inovações,
ap dões e sinergias de todo po e,
talvez o mais interessante de tudo, favorecendo o surgimento de tempo socialmente livre, livre para o ser e o conviver
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com plenitude e vigor.
Para que seja possível tal organicidade de produção e socialização,
são necessárias algumas condições
mínimas, uma espécie de massa crí ca,
que dizem respeito principalmente à
disponibilidade adequada de meios de
produção, diversidade mínima de produtos e serviços produzidos, diversidade mínima de formação e/ou habilidades dos trabalhadores, espaço /território adequado para o desenvolvimento
de tais elementos, e ins tuições que
permitam a ﬂuidez dessa nova forma
de intercâmbio social, criando assim
um processo virtuoso de emancipação
social plena.
Em virtude de tais demandas, é
relevante a existência de espaço territorial que seja a base inicial para estruturar esse po de desenvolvimento, o que
implica o fomento tanto de a vidade
picamente rurais, como de a vidades
em geral urbanas; porém, numa nova
simbiose, dentro de um espaço, aqui
chamado de Núcleo Territorial de Integração Solidária.
Território que permita essa
reconﬁguração simultaneamente social
e produ va, obviamente que respeitando as normas jurídicas vigentes no Brasil, mas em especial reivindicando (e
ampliando) os direitos do trabalho colevo autoges onário.
O Projeto Raios de Sol intenta
criar as condições necessárias à materialização desse primeiro espaço socioprodu vo.
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A Autonomia em Várias Dimensões
ou bene cios almejados
Ÿ Renda digna ou compa vel com

as necessidades humanas
Na realidade, nossos ganhos,
exercidos em dinheiro, apenas representam uma fração de trabalho cole vo
que podemos usufruir. Absolutamente
tudo o que compramos ou consumimos
é trabalho de alguém, mesmo que seja
da natureza (como o ar, água, sombra).
No entanto, o salário individualizado não representa, de fato, o esforço
individual de uma pessoa, tampouco a
realidade complexa e cole va da produção social. Via de regra, ele representa
uma disputa, na qual para que alguns
logrem um lucro elevado, outros acabam por dividir salários ou rendimentos
insuﬁcientes ou até mesmo miseráveis.

Mas como produzimos nosso
mundo?
Na realidade, a produção de
objetos e serviços resulta da cooperação
de inúmeras pessoas, em processos

interdependentes.
Seja na produção de um computador de úl ma geração, seja na produção de um simples e saboroso pão caseiro, foram necessárias a vidades de
incontáveis pessoas, todas em jornadas
de trabalho similares. Também houve a
necessidade de a vidades auxiliares ou
indiretas, como a educação, a saúde, o
provimento de energia elétrica, saneamento, entre outros. Enﬁm, de uma
forma ou de outra, tudo está relacionado, formando um único conjunto.
Por isso que tanto os salários,
como os lucros (que também podem ser
disfarçados de altos salários), advêm do
mesmo conjunto produ vo. O ganho
elevado de uns esvazia a possibilidade
de uma renda justa de outros. Pior que
isso: ao se desorganizar o conjunto de
a vidades, trabalhos ou tarefas, também temos como efeito nocivo o desemprego e o desperdício sistêmicos.
Para evitar tanto a injus ça de
uma distribuição distorcida do resultado
global do trabalho conjunto, (do ponto
de vista dos processos concretos) de inúmeras pessoas (separado apenas pela
formalidade de um sem-número de propriedades privadas dos meios de produção), como o desperdício no uso de
recursos, é que a lógica da Organicidade
Socioprodu va parte de um princípio
simples:
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Se o trabalho é um processo inerentemente cole vo, coopera vo ou social,
resulta que todos foram necessários para um resultado agregado.
Se o produto global é agregado ou seja, resulta do esforço conjunto de todos,
então o rendimento ou usufruto também deve ser consequência ou espelho direto
deste resultado, ou seja, do trabalho conjunto ou cole vo advindo de uma produção
colabora va ou não patronal.
Dessa forma chegamos ao conceito e mecanismos de Renda Sistêmica,
que signiﬁca derivar ou indexar a renda
individual com resultado direto do produto global do trabalho conjugado, coopera vo ou colabora vo de todos.
Dito de outra forma, a renda
passa a ser justa, pois é calculada na
exata medida em que todos somos parte
de um conjunto de processos interdependentes, sem desvalorizar ou supervalorizar uns em detrimento de outros, e
também concreta, pois representa diretamente as possibilidades de usufruto
de cada um de nós, vindo justamente
daquilo que fomos capazes de produzir
de forma colabora va.
Ÿ Estabilidade e liberdade nas

relações de trabalho
Se o elemento determinante da
renda individual é o conjunto do sistema
produ vo, então passa a ter peso decisivo, não a compe ção individual de cada
um (que pode levar à perda ou subtração de renda de outros), mas sim a uma
melhor combinação possível de recursos; entendidos tanto do ponto de vista
dos meios de produção, como dos insumos, matérias-primas, inclusive do próprio trabalho.
Cada trabalhador, por sua vez,
pode transitar livremente dentro de um
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ﬂuxo aberto de opções de trabalho,
ocupação, tarefas ou responsabilidades,
numa equação que organiza automa camente necessidades ou demandas
agrupadas com escolhas ou preferências
individuais. Aqui temos uma inovação: a
mobilidade funcional-produ va.
Ÿ Supressão imediata da divisão

social e hierárquica do trabalho
Há distribuição de tarefas e especializações, porém, nenhum po de
ar cio que jus ﬁque privilégios,
tampouco hierarquias. O principal ﬁm e
meio é a igualdade substan va, ou seja,
além da noção abstrata de igualdade de
oportunidades, a igualdade concreta de
condições de trabalho, renda e de socialização.
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Bene cios de curto e médio prazos:
1. Inclusão solidária, emancipatória e con nua de grupos socialmente vulneráveis;
2. Adesões livres a par r da
co zação dos novos trabalhadores que
tenham tais condições, (possibilitando
a ampliação da capacidade produ va e
ampliação da diversidade social).
Aqui vale observar que esse
necessário processo de inclusão de
novos trabalhadores não pode estar
divorciado da recuperação de recursos
produ vos, isto é, são elementos dire-

tamente vinculados.
Isso porque é necessário manter um nível de capacidade produ va
para prover rendimentos sa sfatórios a
todos. Explicando melhor, é fundamental sustentar uma base mínima de renda
sistêmica, que por sua vez expressa um
patamar mínimo de condições de vida.
Em vista disso, foi necessário desenvolver o conceito de “cota entrada”, a ser
melhor discu do logo à frente, na seção
sobre metodologia de organicidade socioprodu va.

Bene cios no longo prazo:
1.
Apoio na forma de assessoria ou facilidades de logís ca e intercâmbio, e adesão progressiva de novos
assentamentos rurais e empreendimentos urbanos da economia solidária, a
par r da metodologia e das ins tuições
então criadas;
2.
Ampliação da renda sistêmica interna (renda a par r do produto cole vo gerado), devido à economicidade real de recursos, planejamento
integrado da produção, distribuição e
circulação internas de caráter não mercan l, e ganhos de escala com a inserção
de novos associados, com a aquisição e
desenvolvimento de novas tecnologias
e novos meios de produção;

3.
Redução progressiva do
uso de recursos naturais, devido à u lização racional destes, gerando uma efeva produção sustentável, do ponto de
vista do respeito aos ciclos ecológicos e
supressão de externalidades nega vas;
4.
Superar ou simplesmente provocar a ex nção de problemas
rela vos ao desemprego, à inﬂação e à
previdência social. Os mecanismos para
tal po de economicidade seriam:
Ÿ Compar lhamento de bens e servi-

ços;
Ÿ Ampliação progressiva da vida ú l
dos produtos;
Ÿ Redução progressiva dos custos de
transação e dos custos com a desigualdade social;
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Ÿ Melhoria dos processos, produtos,

Ÿ Priorização do desenvolvimento

metodologias e conhecimentos voltados ao melhor bem estar, em interação harmônica homem-natureza.

cien ﬁco poupador de recursos
naturais;

Componentes Estruturantes
e seu Funcionamento
Entretanto, ainda que o projeto
Raios de Sol, enquanto programa gradual de transformação, possa abrigar
um número con nuo e aberto de projetos, para se ter uma efe va base inicial
de existência, no sen do de promover
condições adequadas de renda para um
grupo inicial de trabalhadores associados, é necessário viabilizar o que descrevemos aqui como “componentes
estruturantes”.

1. Base territorial
Na perspec va da organicidade
socioprodu va, o território seria o primeiro recurso a ser compar lhado.
Na condição liberta de proprie-
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dade orgânica, um território se qualiﬁca como um espaço de construção e ar culação autoges onária entre dinâmicas picamente rurais e urbanas.
Com isso, têm-se uma forma de
construção social do espaço colabora va e integral, uma vez que aglu na
simultaneamente a conservação dos
ﬂuxos ecológicos, a eﬁciência dos ﬂuxos
produ vos e a promoção dos ﬂuxos de
convivência. Aqui tem-se também um
profundo processo de autoformação
cultural, na medida em que os associados orgânicos do projeto moldam o seu
espaço de forma conscientemente discu da, planejada e executada, promovendo também vários elementos de criação socioprodu va e sociocultural.
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A base territorial do Projeto
Raios de Sol não precisa ser con nua do
ponto de vista geográﬁco, mas integrada
do ponto de vista ins tucional e produ vo.
Não obstante, como ponto de
par da, é necessária a aquisição de um
primeiro espaço con nuo com escopo
suﬁciente para permi r o mínimo de
diversidade socioprodu va, em termos
de trabalhadores, recursos e unidades
produ vas, inclusive considerando a
preservação da natureza e a cons tuição
de um complexo básico de governança
autoges onária, com as seguintes funcionalidades:
Ÿ Sede Administra va-Ins tucional
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

do projeto Raios de Sol;
Central Distribu va (via moeda
social eletrônica);
Central de Logís ca;
Centro de Pesquisa, Assessoria e
Formação;
Espaços Públicos de Convivência;
Espaços Ins tucionais em geral;
Cluster Socioprodu vo ou espaço
para inserir novas unidades produ vas na forma de cadeias complementares;
Núcleos de Produção Agroecológicas;
Espaço de Moradias Ecológicas (semelhante às ecovilas);
Outras funções picamente urbanas.

Observa-se que, exceto pelos
núcleos de produção agroecológica
(com a função precípua de garan r a
segurança alimentar dos envolvidos dire-

tamente no projeto), temos aqui justamente a formação de um primeiro
Núcleo ou Espaço Territorial para a Integração Solidária e Autoges onária,
logo, orgânica, do trabalho associado.
Por conseguinte, a base inicial
mínima, em termos de espaço geográﬁco, não é um cálculo exato, mas uma
aproximação conceitual e estratégica,
que venha a equacionar devidamente o
mínimo necessário com o máximo possível em termos de recursos disponibilizados. Para esse cálculo, pesam ainda os
seguintes elementos:
➔ Espaço territorial suﬁciente para
abrigar a inclusão de um núcleo urbano
(ecocidade piloto). O cálculo inicial (podendo variar) seria de um núcleo territorial de cerca de 100 a 200 hectares. Com
essa base, seria possível ar cular parcerias com outros assentamentos ou espaços rurais de produção agrícola, bem
como ter fôlego suﬁciente para suportar
e abrigar a inserção dos outros projetos
estratégicos (construção civil, educação
libertária, reciclagem);
➔ Proximidade de uma grande cidade ou mesmo de uma capital, facilitando
o intercâmbio social e produ vo;
➔ Proximidade ou concentração de
outros projetos de assentamentos ou
empreendimentos econômicos solidários;
➔ Riqueza e diversidade do território (recursos naturais);
➔ No caso de um Projeto de Assentamento da Reforma Agrária, seria oportuno que o mesmo es vesse em fase
inicial de cons tuição.
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2. Ins tuições Formais e
Cons tuições Sociais
● Trabalhadores Organicamente
Associados
Cons tui-se na livre adesão de
trabalhadores de dis ntas origens, qualiﬁcações, formações, etc, mas que
optam, dentro de uma reunião estatutária, contratual, livre e igualitária, para
cons tuir novas bases de propriedade,
trabalho, produção e socialização, ou
que recusem quaisquer formas de alienação ou de exploração de uns sobre os
outros. Trata-se efe vamente de um
novo contrato social entre trabalhadores em associação libertária.
● Associação Integral de Produção
e Socialização
Reunião e forma jurídica desses
trabalhadores organicamente associados, nos quais se materializam as mediações da Propriedade Orgânica e da
Renda Sistêmica, e se ins tuem bases
de governança e processos decisórios
autoges onários.
A inclusão (associação) se dá,
não pela co zação vinculada ao valor
patrimonial, mas sim por uma forma de
co zação de entrada regulada socialmente, conforme a capacidade socioprodu va de absorção de novos integrantes, sem prejudicar a disponibilidade mínima de condições de renda e vida,
logo, de socialização para todos.
● Coopera va ou Empresa de
Intercâmbio
Organização, jurídica e operaci-

13

onal, de intercâmbio dos trabalhadores
organicamente associados com as demais organizações econômicas externas ao
projeto, considerando as determinações do mercado e das regras do Estado
Democrá co de Direito. Tem também a
função de garan r condições para a livre
saída dos trabalhadores, por meio de
um po de “fundo por tempo de associação” ou instrumento similar.
Além disso, essa instância prestaria serviços de logís ca e assessoria, a
preço de custo, diretamente para todos
os empreendimentos da economia solidária, promovendo um processo de
aproximação a começar pelo campo distribu vo, por meio da cons tuição de
uma rede integradora de intercâmbio.
Propriedade Orgânica
É uma mediação ontológica.
Nesta lógica, busca-se sedimentar um
processo emancipatório pela organicidade do trabalho associado, e um dos
fundamentos para isso seria compar lhar, na forma de uma única copropriedade social e jurídica, os meios
de produção, viabilizando assim formas
integradas de planejamento, economia
de recursos e ganhos de escala.
Nessa perspec va, todos os
meios de produção são propriedade
patrimonial da Associação Integral de
Produção e Socialização, e estes, por sua
vez, estão a serviço da emancipação dos
seres humanos, via associação/adesão
progressiva de recursos e de trabalhadores.
●
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Renda Sistêmica
Outra mediação ontológica basilar, que visa reverter/superar a lei do
valor (intercâmbio mercan l). Para isso,
busca-se indexar produção, circulação e
consumo, tendo como propósito promover a igualdade substan va, de
forma a garan r o melhor uso possível
dos recursos com o planejamento adequado da sua produção, em vista das
necessidades humanas, eliminando
assim problemas como desemprego,
pobreza, desperdício, pouca durabilidade, obsolescência, falta de qualidade e
degradação ambiental. Em suma, a produção de bens e serviços é estruturada e
organizada tão-somente para atender
às necessidades dos trabalhadores organicamente associados, e não à valoriza●

ção priva va de capital ou coisas do po.
● Sistema de Conselhos: Autogestão Societal
É a forma de gestão e organização do espaço socioprodu vo. Todos os
conselhos têm caráter autoges onário e
estes se ar culam entre conselhos coordena vos e conselhos especíﬁcos,
distribuídos em núcleos ou unidades
desconcentradas e interdependentes.
Dentro de uma mesma associação, e u lizando um único CNPJ, é possível e necessária a criação de variados
núcleos – seja de produção, organização
ou comunitários – cada qual com suas
prerroga vas, funções, regimentos e
administrada por um conselho ou comitê gestor.

O conjunto destas três mediações - Propriedade Orgânica, Renda Sistêmica e
Autogestão Societal - forma um Sistema Orgânico do Trabalho (SOT), que por sua
vez, sustenta um processo de organicidade socioprodu va.

Propriedade Orgânica

Organicidade
Renda Sistêmica
Autogestão
14
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Metodologia
de Organicidade Socioprodu va¹
Base do Projeto Raios de sol
Compreender a autogestão
como processo prá co e estruturante
de uma sociabilidade emancipada
implica buscar caminhos e condições
que permitam avançar no seu conteúdo
e abrangência.
O conteúdo da autogestão
estaria relacionado diretamente a
aspectos qualita vos que abrangem
elementos rela vos à forma de par cipação, processo decisório, controle
sobre meios e técnicas de produção,
controle sobre recursos produ vos,
autonomia na organização do trabalho
e distribuição de funções ou especialidades, dinâmicas de comunicação e
transparência, espaços de produção e
socialização de conhecimentos, ou, em
uma só perspec va, na recuperação,
por parte dos trabalhadores em associação, do controle do seu próprio sociometabolismo.
No entanto, o conteúdo da autogestão tem relação direta com a sua
abrangência, em três variáveis: 1) Quandade de trabalhadores associados ou
ﬂuxo de trabalhadores em associação
progressiva, 2) Recuperação de recursos produ vos, inclusive relacionados à

ciência e tecnologia, e 3) Ampliação do
espaço territorial.
Notadamente, enquanto processo polí co de superação do status quo,
isto é, de enfrentamento da situação
social generalizada de alienação sobre
os humanos, a variável determinante é
aquela que diz respeito ao próprio sujeito histórico dessa construção, a saber, o
ﬂuxo de trabalhadores em associação,
um sujeito cole vo igualmente em
formação ontológica, tanto do ponto
de vista polí co, como cultural, cogni vo (experiências e conhecimentos) e
societário.
Dessa forma, é que se pondera
que todas as demais dimensões de
ampliação do conteúdo e da abrangência da autogestão, isto é, do seu enriquecimento substan vo, tem como
elemento estruturante central a formação dos trabalhadores livremente associados. Por conseguinte, o sujeito histórico da construção de uma nova sociabilidade não se apresenta a priori ou de
imediato: ele é cons tuído pari passu a
essa construção.
Por sua vez, a organicidade socioprodu va é resultado de um projeto

1. Aprimorado a par r do ar go “ORGANICIDADE SOCIOPRODUTIVA: METODOLOGIA CONSTRUTIVA DE UMA
AUTOGESTÃO DE CARÁTER SOCIETAL” (BENINI E, SABINO A, GOMES A. Revista MovimentAção v.02, n.02, pp. 0120, 2015).
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de integração múl plo, alicerçado justamente na ampliação substan va da
autogestão, ganhando uma dimensão
societal ou societária.
Tal perspec va de integração
abrange, simultaneamente, elementos
subje vos e obje vos, dentro de uma
co-determinação dialé ca, uma vez que
não bastam recursos se não há um propósito emancipatório, como também
não são suﬁcientes trabalhadores associados e engajados sem condições mínimas de existência e reprodução materiais de si próprios, do mesmo modo que
não é sustentável possuir recursos e pessoas sem mediações que direcionem
um movimento virtuoso de integração,
socialização e potencialização da riqueza social. Sem tais alicerces, as pessoas
vindas e formadas na lógica do trabalho
assalariado e subordinado fatalmente
tenderão a reproduzir a mesma realidade de sua origem, no caso, relações de
exploração/degradação dos trabalhadores e da natureza.
Atento a tais parâmetros, é que se
esboçam algumas questões e referências para uma práxis/metodologia constru va de um Sistema Orgânico do Trabalho Associado (SOT): condição de existência da própria autogestão numa
dimensão de autocontrole e autoorganização socioprodu va ou sociometabólica.
Em vista disso, para a construção
da autogestão societal, três eixos metodológicos (logo, de práxis constru va) se
entrelaçam e reforçam, cada qual viabilizando uma mediação e o seu elemento
ins tucional de existência, a saber:

1. Metodologia de Organicidade
Diz respeito à formação e sustentação de uma nova dinâmica de
intercâmbio sistêmico e social, na qual
se recupere a integralidade, logo o controle societário, sobre as dimensões da
produção, distribuição, consumo e
inves mento.
A Renda Sistêmica é a sua mediação econômico-produ va, viabilizada
na forma de uma moeda social eletrônica, e lastreada pela indexação entre o
produto interno global e o conjunto
interno de trabalhadores organicamente associados. Trata-se, contudo, mais
de um meio de informação, baseada em
ﬂuxos constantes de créditos e débitos
(pontuação) a respeito da gestão do circuito do produto disponível e consumo
individual realizado, do que de uma pica moeda ﬁnanceira, isto é, sem as funções de autovalorização e acumulação
picas do dinheiro capitalista.
Para a sustentação jurídicoins tucional dos trabalhadores em
associação, de forma horizontal e coesa,
permi ndo uma produção colabora va
autoges onária que estruture uma
distribuição sistêmica equita va, isto é,
uma forma de renda sistêmica, e promova uma base de integração orgânicapatrimonial, isto tudo por meio da copropriedade de recursos, propõe-se a
fundação de uma Associação Integral
de Produção e Socialização.
Dessa forma, trata-se de um
novo po de associação, que tem o intuito de agregar e organizar unidades e
estruturas de autoprodução de produtos e serviços, além de promover os
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meios ou ﬂuxos de socialização e convivência solidária. Sua estrutura organizacional se baseia em uma rede de núcleos
ou unidades interdependentes, cada
qual com o seu respec vo conselho ou
comitê gestor, ao lado de instâncias de
coordenação geral, além de sua própria
base de existência jurídica, com os
órgãos gerais de direção (conselho gestor), ﬁscalização (conselho ﬁscal) e
processo de aprimoramento estatutário
(conselho administra vo geral), conﬁgurando a assembleia geral como instância de consolidação deste processo
de aprimoramento, especialmente do
ponto de vista estatutário, na forma de
referendos eletrônicos.
A rigor, não há cargos ﬁxos,
mas tão-somente um conjunto justaposto de funções, inclusive com a devida rota vidade e mobilidade entre si.

2. Metodologia de Recuperação de forças produ vas
Considerando a dinâmica permanente de construção e reconstrução
de novas empresas, empreendimentos,
ediﬁcações e ocupações proﬁssionais,
como também projetos de todos os
pos, é possível direcionar parte crescente destas dinâmicas, integrando-as
dentro de uma única ou orgânica estrutura socioprodu va, viabilizada pela
Associação Integral de Produção e Socialização.
Com isso, cada novo projeto vem
reforçar o conjunto, gerando externalidades posi vas e sistêmicas, isto tanto
em ganhos materiais como em ganhos
em eﬁciência ou economicidade ou
mesmo valora va/cultural. A cada inser-
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ção de um projeto socioprodu vo (de
produção ou de serviços) amplia-se a
autonomia do conjunto, e com isso,
empoderam-se grada vamente os trabalhadores organicamente associados.
Para sustentar e organizar esse
processo de inserção constante, e convergência orgânica de trabalhadores e
recursos, propõe-se ins tuir dois processos:
➔
Associação orgânica progressiva
de trabalhadores e recursos: Trata-se
de um mecanismo múl plo de cota
entrada na associação Integral, com um
valor de referência socialmente determinado, tendo como parâmetro principal a capacidade reprodu va interna de
absorção de novos associados (ou
reprodução marginal), mas desvinculado do patrimônio geral da associação
(que é uma forma de propriedade orgânica, logo, a serviço da emancipação).
Disto, derivam-se dis ntas formas de
entrada ou associação, tendo como referência o valor de cota entrada ins tuído
como condição de entrada na associação, sendo também necessário um po
de cota saída (ou indenização).
Entrada com meios de produção
próprios (cole va ou individual).
Cada trabalhador traria os meios de
produção ou recursos que já possui;
Ÿ
Entrada por meio de projetos
públicos, cuja contrapar da, ao se
obter tais subvenções (inves mentos), diz respeito justamente a permi r um número determinado de
novos associados, ou, na linguagem
corrente, de geração de trabalho
Ÿ
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conforme a quan dade de recursos
disponibilizados²;
Ÿ
Entrada solidária para trabalhadores em situação de exclusão ou vulnerabilidade social, conforme a capacidade interna de produção ampliação (auto-inves mento) e adesão de
novas associações ou obtenção de
recursos;
Ÿ
Entrada estratégica, na forma de
convite para trabalhadores com qualiﬁcações especíﬁcas e necessárias
ao Projeto, ou dos seus apoiadores,
após um período de serviços na condição de sócio colaborador.
➔ Rede Integradora de Intercâmbio. Trata-se de uma organização
operacional, dedicada a cumprir as
seguintes funções:
Ÿ Viabilizar a venda direta para os con-

sumidores (prescindindo de atravessadores) da produção realizada pelo
projeto Raios de Sol, e pelos empreendimentos econômicos solidários,
assentamentos ou associação da
agricultura familiar ou camponesa,
coopera vas populares, associações
de artesãos, entre outros sócios de
trocas;
Ÿ Viabilizar a compra cole va de insumos ou produtos de consumo geral
dessas organizações de trabalhadores;
Ÿ Promover a troca direta entre as
organizações dos trabalhadores, por
meio de um sistema de informações

de crédito e débito;
Ÿ Promover a complementação e o
encurtamento de cadeias produ vas ou redes de produção e comercialização, por meio de suporte e
inves mento crescente em logís ca,
armazenagem e distribuição, tanto
na lógica de atacado como de varejo;
Ÿ Disponibilizar serviços de assessoria
técnica;
Ÿ Criar, com base em todas as funções
anteriores, uma perspec va de integração orgânica (patrimonial, produ va e social) entre as organizações dos trabalhadores par cipantes, a par r dessa primeira aproximação estruturante no campo da
circulação e distribuição.
Mediação formada nessa Rede
Integradora de Intercâmbio: Coopera vismo de segundo grau ou Intercâmbio
intra-sistêmico de transição e inclusão de
trabalhadores e recursos, e intercâmbio
inter-sistêmico de fomento a uma rede
integrada de trocas.
Elemento de sustentação jurídico-ins tucional: Coopera va ou Empresa Operacional de Intercâmbio, disponibilizando serviços de crédito, assessoria
e logís ca de comercialização (compras e
vendas).

2. Metodologia de Formação
e Integração Sociocultural
Elemento de sustentação social,
cultural e polí co de todo o processo

2. Aqui temos uma mudança substan va na luta por polí cas públicas, buscando agregar uma polí ca de
inves mento - que permita aumentar a capacidade produ va dos trabalhadores associados - com uma polí ca
social inclusiva, e com isso evitando polí cas compensatórias, como entrada de produtos “prontos”, ou seja, já
produzidos por outras empresas.
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constru vo de um sistema orgânico do
trabalho. De fato, é necessária tanto
uma espécie de formação básica para
ser um associado pleno, no que se refere
à compreensão de toda a proposta e
estrutura em construção, como também autoformação con nua, no sen do
de aquisição e/ou produção de novos
conhecimentos, técnicas e metodologias, dentro de um processo de crí ca e
autocrí ca, abrangendo os seguintes
componentes:
➔ Estágio de ambientação: Buscando um cuidado especial de apresentação, inserção e explicação detalhada de
toda a proposta para os novos associados.
➔ Formação con nuada: No sen do de educação ampla, tanto para a educação básica de cada ser social, como
para a formação técnica ou proﬁssional
orgânica perante as novas funções socioprodu vas deliberadas e desempenhadas pelos associados, além da produção de espaços de conhecimento,
lazer, entretenimento, cultura, artes,
comunicação, crí ca, entre outros.
➔ Equidade de renda e de poder
decisório: Argumenta-se que uma condição para uma sociabilidade de fato
autoges onária, é o envolvimento dinâmico de todos os seus membros. É
necessário, porém, criar e sustentar condições concretas para isso, que transitam da própria educação, do conhecimento compar lhado e socializado, mas

que se consolida na igualdade substan va entre os associados. O elementochave para essa igualdade nas condições de vida reside em estruturar formas equita vas de renda e decisão. A
par r disso, preservam-se as inúmeras
opções livres e individuais, como as relavas a gostos, es los de vida, pos de
ocupação socioprodu vas, especialidades, lazer, sexualidade, espiritualidade,
e assim por diante...
Com base nesse contexto de alteridade, todos têm o direito e o dever de
par cipar de forma dinâmica ou até
diversa no tempo e no espaço, em disntas, mas ar culadas instâncias delibera vas, organizadas na forma de um
sistema de conselhos autoges onários.
Mediação: Educação omnilateral e igualdade substan va. Componentes ins tucionais: Universalidade Libertária e o Sistema de Conselhos.
O conceito, em construção, de
uma Universidade Libertária diz respeito não à universidade tradicional, deﬁnida pelo ensino superior, além das funções de pesquisa e extensão. Aqui se
trata de um conceito agregador, cuja
base refere-se a um espaço de produção, discussão, sistema zação e socialização do trabalho e da educação dos e
para os trabalhadores associados.
Vale ressaltar que tais eixos
metodológicos, no presente momento,
se apresentam como esboço inicial genérico, a ser aprofundado, revisto e consolidado a par r de um caso concreto.

3. Conceito relacionado a uma formação humana universal ou que integre diversas perspec vas de conhecimentos, crí cas e técnicas, logo, oposta à formação unilateral provocada pelo trabalho alienado, pela divisão
social do trabalho, pela reiﬁcação, pelas relações mercan s estranhadas, enﬁm.
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