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A REVOLUÇÃO 
CONQUISTADA

Queremos apresentar o 
terceiro número dessa im-
portante revista que nos 
ajuda a defender a ideia 

que uma sociedade melhor é possível com as ati-
tudes importantes no dia a dia de nossa vivência 
em sociedade.

As atitudes são como tsunamis que arrastam 
mesmo contra a vontade do sistema que nos im-
põe comportamentos mecânicos que só benefi-
ciam os donos dos meios de produção, os capita-
listas e exploradores.

Nessa revista temos o professor Genauto Carva-
lho de França Filho apresenta uma reflexão sobre a 
profundidade do debate que é feito atualmente em 
relação à economia solidária e o alcance da agen-
da de mudança social a ela relacionada. Já no se-
gundo texto, conhecemos a história da Metalcoop, 
uma cooperativa localizada em Salto/SP que, há 19 
anos, proporcionou a recuperação de uma tradicio-
nal indústria metalúrgica prestes a falir. Em segui-
da, Caco de Paula nos apresenta o Instituto Terra 

Viva, um coletivo que conecta cerca de 80 famílias 
de produtores agroecológicos da região de Soroca-
ba/SP a uma ampla rede de economia solidária.

Colocando em prática a discussão sobre tec-
nociência Solidária de Sandra Rufino na edição 
anterior, contamos com o texto de Renato Fros-
ch, sobre o Projeto Santos às Cegas. Essa grande 
experiência de tecnologia aberta que ocorre em 
Santos/SP dá acesso a pessoas com e sem defi-
ciência a trajetos e monumentos ao longo da ci-
clovia da cidade.

Por fim, uma colaboração internacional: publi-
camos um depoimento do coletivo venezuelano 
Red Cecosesola, atuante desde a década de 1980 
naquele país, e que conta com mais de 1200 traba-
lhadoras e trabalhadores associados, colaborando 
em diversos serviços prestados à população, mos-
trando que a população organizada pode superar 
desafios e contribuir para que o meio em que vive 
possa ser melhor para todos e todas da sociedade.

Francisvaldo Mendes de Souza 
Presidente Fundação Lauro Campos e Marielle Franco

E D I T O R I A L

A economia solidária muitas vezes é atrelada a uma agenda de 
microeconomia. Reforçar laços econômicos de forma solidária no 
bairro e na comunidade local não é menos importante. Porém, 

entender a Ecosol como uma transição ao socialismo autogestionário, 
- onde se reorganizarão múltiplas economias com relações mais 

harmoniosas, despatriarcalizadas, cooperativas e ecológicas sob um 
Estado profundamente redistributista -, é também uma questão 
da macroeconomia. Como ressocializar a economia para chegar 
a tal objetivo é motivo de reflexão para Genauto França Filho
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A economia é 
compreendida 
como o meio 
de garantia 

das condições 
materiais de 

existência (...) 
Dois princípios 
então, muito 
diferentes do 

mercado, tiveram 
prevalência nos 

processos de 
organização social 

e econômica 
na história: a 

redistribuição e 
a reciprocidade

Será que temos efetiva compreensão 
sobre o alcance da agenda de mudança 
social na qual a economia solidária é por-
tadora? Ou costumamos tirar conclusões 
mais limitadas sobre esse tema? Neste 
texto tentaremos indicar a amplitude da 
economia solidária enquanto temáti-
ca, cujo significado nos permite pensar 
tanto a originalidade de variadas formas 
de auto-organização socioeconômicas, 
quanto um outro cenário em termos de 
sistema macroeconômico envolvendo a 
relação entre Estado, mercado e socieda-
de. Segundo nossa abordagem, a agenda 
da economia solidária aponta múltiplos 
níveis e escalas em termos de cenário de 
sociedade. O paradigma de mudança so-
cial na qual ela é portadora nos parece 
mais em fase com a noção de transição 
social e ecológica, em razão dos valores 
que a orientam. No intuito de esclarecer 
tais argumentos, começaremos sugerin-
do um outro olhar acerca da crise que se 
vive em diferentes sociedades atualmente 
e salientaremos seus efeitos. Isto já per-
mite posicionar a problemática situando 
a razão de ser da economia solidária. Na 
sequência, abordaremos os seus funda-
mentos, enfatizando o como ela redefine 
o sentido do agir econômico na vida em 
sociedade, para então explorar a agenda 
de transformação social nela contida.

A solidariedade 
invisibilizada ...

Uma entrada pouco explorada na com-
preensão sobre a natureza da crise que 
vivemos no capitalismo consiste em en-
tender o modo como nele se estabelece 
a relação entre economia e sociedade 
e seus efeitos decorrentes. Aqui, uma 
primeira constatação salta a percepção: 
economia e vida estão separadas, como 
se fossem domínios distintos. O modo 
compartimentado pelo qual a ciência 
tratou os dois objetos contribuiu para 
invisibilizar este fato. Entretanto, áreas 
do conhecimento como história e an-
tropologia nos trazem importantes en-
sinamentos sobre a íntima relação en-
tre economia e vida. Primeiro porque 
ampliam seu significado: a economia é 
compreendida como o meio de garantia 
das condições materiais de existência, 
assumindo diversas formas. Na história 
das sociedades humanas observa-se que 
essa garantia não se realiza sem um impe-

reivindicação de liberdade bastante 
específica (pois pretensamente despro-
vida de regras ou de limites). Dessa vez 
é a sociedade que deve estar submetida 
às regras do mercado concebido como 
ente deificado. O destino das econo-
mias de mercado, conforme notou Po-
lanyi (1986), é de tornarem-se socieda-
des de mercado, devido a extensão sem 
fim das relações mercantis. 

Contudo, esse movimento de expansão 
sem limites do mercado encontra histo-
ricamente a resistência da própria socie-
dade através de variadas expressões da 
proteção social. Sendo esta tratada como 
um empecilho ao desenvolvimento das 
forças de mercado, a história do capita-
lismo pode ser lida como um processo de 
tensionamento permanente (POLANYI, 
1986) entre esse mecanismo econômico 
tentando subordinar a sociedade à sua 
racionalidade, e a sociedade, por sua vez, 
lutando para “domar a fera” e fazer preva-
lecer as necessidades sociais.

É neste tensionamento que localiza-
mos com mais clareza a natureza da crise 
que vivemos. Primeiro é importante re-
conhecer que ela decorre de um divórcio 
entre economia e sociedade produzido 
no bojo de uma concepção de econo-
mia como um fim em si mesmo. Este, 
tem engendrado uma série de outros 
afastamentos bem conhecidos: entre 
economia e meio ambiente, economia e 
território ou, nos tempos de pandemia, 

economia e saúde. Em segundo lugar, 
cabe salientar um outro divórcio relativo 
à expulsão da solidariedade. Afinal de 
contas, na imaginação que se torna real 
de uma vida em sociedade regulada atra-
vés de uma generalização das relações 
de compra e venda, de fato, não apenas 
deixa de haver espaço para a solidarie-
dade, como ela é vista como indesejável. 
Essa visão atualizada através do neolibe-
ralismo considera também a democracia 
como um elemento indesejável, pois per-
turbador da suposta ordem natural em 
que leis sociais seriam substituídas por 
regras tecnocráticas. Num mundo go-
vernado como uma empresa, é a própria 
ideia de sociedade que também perde 
sentido, como nos vaticinou Margareth 
Thatcher¹: there’s no society. Ela não fez 
mais do que seguir pressupostos de uma 
filosofia política utilitarista rudimentar, 
segundo a qual a ganância ou a sede do 
lucro fazem bem (the greed is good). Na 
utopia de um mundo governado pela 
generalização dos interesses privados, 
onde a ideia de empresa substitui aquela 
de sociedade e uma governança tecno-
crática se impõe no lugar da democracia, 
parece que estamos mais próximos de 
um cenário de distopia totalitarista, já 
anunciada em inúmeras obras de ficção 
científica, sobretudo no cinema e na lite-
ratura. Na prática, tal ideologia não seria 
indesejável se não trouxessem conse-
quências tão dramáticas.

rativo de solidariedade, pois as culturas e 
povos antigos sempre reconheceram, na 
busca pela sustentabilidade, uma dupla 
dependência dos seres humanos: entre si 
e em relação à natureza. Dois princípios 
então, muito diferentes do mercado, ti-
veram prevalência nos processos de orga-
nização social e econômica na história: a 
redistribuição e a reciprocidade. O mer-
cado, na sua versão de um princípio de 
auto-regulação prescindindo da solida-
riedade, é uma invenção bastante recen-
te, nascendo com a revolução industrial. 
Todavia, trata-se de uma invenção por-
tadora de um profundo paradoxo, como 
nos ensina a história econômica: às suas 
virtudes extraordinárias de criação de ri-
queza se somam, na mesma medida, um 
notável poder destrutivo dessa mesma ri-
queza. Isto se deve ao caráter intrinseca-
mente concentrador e excludente desse 
mecanismo, cujo efeito mais conhecido é 
a produção de desigualdades. 

O curioso é que, embora essa forma 
de economia tenha nascido da própria 
sociedade, através de uma engenhosa 
operação de economia política, seu mo-
vimento é de uma busca incessante em 
separar-se, devido justamente ao seu 
caráter autocentrado. Diferentemente 
das demais formas de economia, que 
estão submetidas às regras de organi-
zação da vida social, este mecanismo 
inverte a relação entre economia e so-
ciedade na história, em nome de uma 

¹ Margaret Thatcher foi a primeira mulher a ocupar 
o cargo de primeira-ministra do parlamento inglês 
(1979-1990), sendo também uma das grandes 
precursoras do neoliberalismo econômico na 
Europa, do ataque aos sindicatos e ao estado 
de bem-estar social. À ela é atribuído o jargão 
“There’s no Alternative”, mote que afirma não 
haver alternativa ao capitalismo e às regras do 
livre-mercado.

As insustentabilidades 
em curso...

Quatro insustentabilidades, absoluta-
mente indissociáveis, refletem grandes di-
lemas que vivemos atualmente. Elas decor-
rem do modelo econômico que predomina 
no capitalismo contemporâneo, cuja prin-
cipal caraterística é seu elevado grau de 
financeirização. Tal fenômeno representa 
um deslocamento do principal centro de 
produção de valor ou de “riqueza econômi-
ca”: da atividade produtiva concreta para o 
mercado financeiro (DOWBOR, 2017). Com 
isso, aquilo que é nomeado comumente 
de “economia real” se torna subordinada 
à lógica de reprodução e ampliação de um 
capital especulativo e rentista que é des-
territorializado e mundializado. 

Uma primeira insustentabilidade é de 
natureza socioambiental e compreende-
-se através dos efeitos de exaustão sobre 
os recursos naturais que são provocados 
pelos níveis de consumo desenfreados 
decorrentes da necessidade de cresci-
mento ilimitado. Tal lógica é geradora de 
uma grande crise ambiental verificada 
hoje através do aquecimento climático 
e uma série de outros indicadores como 
desmatamento, poluição dos oceanos, 
contaminação química dos solos e água, e 
destruição da biodiversidade (IPCC, 2014; 
IPBES, 2017). Alguns cientistas da Terra 
e ecologistas mencionam uma “grande 
aceleração” ocorrida desde os anos 1970 
– coincidindo, portanto, com o avanço 
do modelo neoliberal – e que nos conduz, 
provavelmente, a uma série de catástro-
fes ambientais já fora do controle. Desta 
forma, com a entrada nos tempos de “an-
tropoceno”, a humanidade está diante da 
necessidade de transformações imediatas 
tanto no nível da economia quanto no das 
formas de vida (BONNEUIL & FRESSOZ, 
2013; LATOUR, 2020).

Uma segunda insustentabilidade é so-
cioeconômica e está refletida nos níveis 
de recrudescimento incessante das desi-
gualdades no mundo como fruto das ten-
dências de concentração da renda e da ri-

A concentração de renda e riqueza geraram uma desigualdade 
social cujos níveis estão próximos da irreversibilidade
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Uma primeira insustentabilidade 
é da natureza socioambiental e 

compreende-se através dos efeitos de 
exaustão sobre os recursos naturais 
que são provocados pelos níveis de 

consumo desenfreados decorrentes da 
necessidade de crescimento ilimitado

Trata-se tanto de readequar e 
ressignificar a ação privada no sentido 

de conter seu caráter predatório, 
quanto de valorizar o potencial das 
iniciativas partindo da sociedade 
e baseadas em cooperação para 

reativar as economias territoriais, 
além de melhor aproveitar a 

capacidade redistributista e de 
investimento público do estado no 

redirecionamento dos fluxos da riqueza

queza. Em um dos estudos internacionais 
recentes mais conhecidos sobre a dinâmi-
ca do capital no século XXI, o economista 
francês Thomas Piketty demonstra com 
elevado rigor essa escalada ao evidenciar 
os graus cada vez maiores de desigualda-
de socioeconômica na dinâmica histórica 
do capitalismo e que se acentuam nas três 
últimas décadas (PIKETTY, 2013; CAPRA-
RA, 2017). Vários outros estudos também 
evidenciam o aumento das desigualda-
des  relacionados à concentração de ren-
da e riqueza no planeta (EPSTEIN, MON-
TECINO, 2016; OXFAM, 2017; DOWBOR, 
2017). Tais abordagens descortinam uma 
nova lógica econômica, atualizando a 
problemática da apropriação e indicando 
as incongruências entre esforço produti-
vo e remuneração.

Os fatores climáticos e a concentração 
da renda se conjugam para explicar os 
movimentos migratórios no mundo. Es-
tes reacendem uma terceira dimensão 
das insustentabilidades que é de caráter 
sociocultural. Elas dizem respeito aos 
níveis cada vez mais elevados de into-
lerância à diversidade de grupos sociais 
refletindo uma problemática racial, de 
gênero, de orientação sexual ou de op-
ção religiosa. Atestam isso o recrudesci-
mento dos casos de racismo, misoginia e 
feminicídio, homofobia e perseguição re-
ligiosa em diversos países. Esses proble-
mas de preconceito e discriminação não 
estão atrelados apenas aos imigrantes, 
mas são vividos no interior de diferentes 
sociedades como heranças históricas da 
condição de não reconhecimento de “mi-
norias” como um traço cultural. Nestes 
tempos de ascensão ao poder de gover-
nos populistas de extrema direita em di-
ferentes países, tal problemática se torna 
muito mais aguda e dramática.

Finalmente, uma quarta dimensão é 
de natureza sociopolítica e diz respeito 
ao enfraquecimento da democracia en-
quanto forma de governança desde a es-
cala global até o nível local. De fato, a ló-
gica de apropriação desigual das riquezas 
e da desterritorialização da produção e 
das finanças está, obviamente, na origem 
de um enfraquecimento da capacidade 
de organização da vida econômica e de 
promoção dos direitos por parte dos Esta-
dos-nação. Isso gera uma quarta dimen-
são da crise, de natureza eminentemente 
política. Trata-se do fato das sociedades 

contemporâneas estarem confrontadas 
a uma nova forma de governança inter-
nacional, cuja principal característica 
é o deslocamento tácito do poder deci-
sório mundial de um lócus público, re-
presentado pelos Estados e organismos 
supranacionais, para o setor privado, 
representado pelo poder real dos poucos 
grandes grupos corporativos, baseados 
sobretudo no capital financeiro, cujas 
atividades estão espalhadas nos mais di-
versos países (DOWBOR, 2017; CHOMSKY, 
2017). A proporção do endividamento 
público dos Estados nacionais no mundo 
aumenta em uma medida praticamente 
simétrica ao crescimento econômico des-
ses gigantes corporativos mundiais, que 
aliás, tornam-se seus credores. Tal fenô-
meno acontece, ainda, na mesma propor-
ção do enfraquecimento das instâncias 
supranacionais de decisão no mundo. 
Com o poder econômico concentrado em 
gigantes corporativos transnacionais, os 
Estados-nação se encontram em situação 
de dependência em relação a estes atores 
considerados como investidores, sendo 
suas políticas públicas diretamente in-
fluenciadas por estes (DOWBOR, 2017). 
Com a fragilização da soberania dos paí-
ses, são as próprias democracias que se 
encontram então ameaçadas.

A necessidade de ampliar nossa 
visão sobre o econômico

 A mudança que o mundo precisa para 
enfrentar tais insustentabilidades pressu-
põe a reafirmação de uma série de princí-
pios e valores basilares na garantia de uma 
efetiva capacidade de convivência dos hu-

manos entre si e com o seu meio ambiente: 
democracia, solidariedade, liberdade, di-
versidade, bens comuns e bens públicos, 
são alguns desses valores. Todavia, uma 
questão salutar se coloca: qual concepção 
e/ou modelo econômico parece compatí-
vel com uma tal agenda de valores ? 

De fato, as práticas de economia solidá-
ria são incompreensíveis sem a adoção de 
uma concepção ampliada de economia. 
Esta, conforme salientamos no início, 
pode ser extraída de um olhar sobre a his-
tória de diferentes culturas e sociedades 
humanas em relação ao modo como orga-
nizaram, em termos institucionais, a ga-
rantia dos meios materiais para viver, isto 
é, o modo como fizeram economia. A du-
pla definição do econômico identificada 
por Polanyi (2012), esclarece este aspecto. 
Para além da chamada definição formalis-
ta, que reduz a compreensão do econômi-
co à um cálculo maximizador em situação 
de escassez, este autor defende uma visão 
substantiva. Nesta, a economia é pensada 
como o que permite a garantia dos meios 
de existência, através de interações hu-
manas e de interações com a natureza. 
Essa abordagem insiste numa relação ínti-
ma entre economia e vida, rompendo com 
a ideia de uma economia isolada da vida 
que se encontra na base do sofisma que 
confunde economia com mercado (defi-
nição formalista). Essa ficção alimentou a 
pretensão ocidental de superioridade, se-
gundo a qual não há nada a aprender das 
sociedades ditas “primitivas” e “arcaicas”.

Num sentido absolutamente diferente, 
a visão substantiva evidencia que outros 
princípios, para além do mercado, desem-

penham um importante papel em todas as 
economias humanas ao longo da história: 
a redistribuição (ou seja, a realocação de 
recursos tomados por um poder central e 
controlados, no caso do estado de bem-
-estar social, pela democracia representa-
tiva); a reciprocidade (ou seja, os tipos de 
produção e troca que são governados não 
pelo lucro, mas pela preocupação de forta-
lecer os vínculos sociais entre pessoas ou 
grupos); e, o compartilhamento domésti-
co (ou seja, as atividades econômicas rea-
lizadas no seio de um agrupamento social 
de base como a família).

Economia plural e 
ressignificação dos mercados: 
caminhos para a transição 
social e ecológica

Desse conjunto de ideias, deduzimos a 
noção de economia plural enquanto um 
esforço de atualização dessa outra visão 
do econômico que orienta a agenda da 
economia solidária. Como vimos, a defi-
nição substantiva do econômico, por ser 
ampliada, engloba a definição formalista. 
Da mesma forma, o conceito de economia 
plural envolve ou ultrapassa a noção de 
economia de mercado. Nessa relação, a 

noção de economia plural parece cumprir 
um propósito analítico-normativo, con-
forme esclarece a dupla acepção do verbo 
conter. Em um primeiro sentido, a eco-
nomia plural contém a ideia de mercado, 

pois este é apenas parte de uma concep-
ção mais ampla. Em um segundo sentido, 
a economia plural contém a economia de 
mercado em termos de refrear seus efeitos 
de externalidade negativa ou barrar sua 

O aquecimento global, com todos seus efeitos, é uma das 
consequências da aplicação do modelo capitalista em nossa sociedade
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Genauto Carvalho de França Filho é Professor Titular da 
UFBA (Escola de Administração). Coordenador do Núcleo 
de Pós-Graduação em Administração (NPGA/EAUFBA) e 
da Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão 
do Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal 

da Bahia (ITES/UFBA). Pesquisador CNPq: Bolsista de Produtividade em 
Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora. Doutorado em Sociologia 
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pretensão de subordinar a sociedade à sua 
lógica (FRANÇA FILHO, 2019; EYNAUD, 
FRANÇA FILHO, 2019). 

Podemos notar então que o conceito de 
economia plural guarda grande fecundi-
dade heurística ao indicar uma atualização 
do olhar sobre as dinâmicas econômicas 
contemporâneas. Com este conceito pode-
mos pensar novas possibilidades de ação 
coletiva para o desenvolvimento, segundo 
pelo menos três matrizes analíticas: a) rela-
tivo a especificidade de cada uma das dis-
tintas lógicas socioeconômicas; b) relativo 
às possibilidades de articulação entre tais 
lógicas, apontando caminhos inovadores 
em termos de arranjos institucionais; e c) 
relativo às possibilidades de ressignifi-
cação das próprias práticas de mercado, 
através de inovações institucionais nos 
próprios modos de produzir, comercializar, 
consumir e se relacionar financeiramente 
(FRANÇA FILHO, 2019). Neste esforço de 
atualização conceitual, importa salientar a 
relação de cada uma das formas de econo-
mia com a democracia. É um imperativo de 
solidariedade democrática que acompanha 
a proposição de uma outra ideia de econo-
mia contida na noção de economia plural. 
Se ela nos ajuda a refletir sobre outro modo 
de enxergar o funcionamento da economia 
real, pelo menos três níveis indissociavel-
mente articulados podem ser vislumbrados 
(FRANÇA FILHO, 2019).

Um primeiro nível, micro-sistêmico, 
consiste em identificar práticas organiza-
tivas no seio da sociedade, baseado em 
mecanismos de solidariedade econômica, 
como uma projeção miniaturizada do con-
ceito mais amplo de economia plural. Isto 
porque tais práticas podem ser vistas com 
ênfase nos modos de gestão de diferentes 
lógicas em tensão nas respectivas dinâ-
micas organizativas que são analisadas. 

cerias institucionais possíveis neste caso 
devem obedecer aos pressupostos básicos 
da democracia e da solidariedade como 
condição para sua inovação territorial 
e institucional. Arranjos institucionais 
específicos, a exemplo de redes reunin-
do atores locais diversos (poder público, 
setor privado, organizações da sociedade 
civil, movimentos sociais e empreendi-
mentos de economia solidária) voltadas 
ao fortalecimento de uma dada territo-
rialidade, constituem um caminho impor-
tante neste segundo nível. 

Finalmente, no terceiro nível, macro-sis-
têmico, o conceito de economia plural pode 
nos ajudar a melhor compreender a relação 
entre Estado, mercado e sociedade em ter-
mos de novas formas de regulação socioe-
conômicas. Trata-se nesse caso de superar 
enfoques funcionais, que tentam entender 
a regulação a partir de setores, para valori-
zar uma abordagem mais sociopolítica so-
bre o papel ressignificado do mercado, do 
Estado e, sobretudo, da sociedade, na pro-
visão de bens e serviços de modo efetiva-
mente acessível ao conjunto da população.

Este nível macro deve integrar uma 
agenda de desenvolvimento mais amplo 
em que princípios de economia solidária 
transmutados na ideia de economia plural 
nos ajuda a pensar uma renovação das re-
lações entre Estado, mercado e sociedade. 
Escapando das visões mercadocêntricas 
do desenvolvimento, em que tudo estaria 
resumido no potencial da racionalidade 
empresarial, trata-se tanto de readequar 
e ressignificar a ação privada no sentido 
de conter seu caráter predatório, quan-
to de valorizar o potencial das iniciativas 
partindo da sociedade e baseadas em coo-
peração para reativar as economias terri-
toriais, além de melhor aproveitar a capa-
cidade redistributista e de investimento 
público do estado no redirecionamento 
dos fluxos da riqueza.

Essa outra regulação tem como objetivo 
uma agenda de valores pautados no com-
bate às causas das insustentabilidades: 
defesa e preservação ambiental; respeito 
à diversidade e promoção dos direitos de 
grupos sociais marginalizados; inclusão 
social e distribuição equitativa da renda 
e da riqueza; valorização dos distintos 
saberes de povos e culturas, além de pre-
servação da sua memória histórica; e, va-
lorização da democracia.

O cumprimento de uma tal agenda 

Nessas, enfatiza-se o desafio da busca do 
equilíbrio necessário à sustentabilidade 
de tais práticas, em meio à tensão entre 
as lógicas mercantil, redistributista e re-
ciprocitária. Isso significa reconhecer que 
uma mesma iniciativa, a exemplo de um 
empreendimento de economia solidária 
no seu funcionamento cotidiano, pode es-
tar mobilizando recursos simultaneamen-
te: via atividade de comercialização e con-
traprestação financeira (lógica mercantil), 
via financiamento público governamental 
ou não governamental (lógica redistribu-
tista) ou via relações de solidariedade na 
forma de ajuda mútua, de contribuições 
voluntárias, de produção para autocon-
sumo, de mutualização de recursos, ou 
de financiamentos coletivos, entre outros 
(lógica reciprocitária). Neste sentido, o 
desafio da gestão encontra-se em aprovei-
tar o potencial sinérgico contido nas três 
lógicas do ponto de vista da capacidade 
reunida pelo empreendimento para a sua 
mobilização de recursos e, ao mesmo tem-
po, manter a lógica mercantil subordinada 
às lógicas solidárias enquanto esforço de 
equilibrar distintas racionalidades. 

Um segundo nível, meso-sistêmico, 
consiste em identificar o potencial de for-
talecimento de dinâmicas locais ou terri-
toriais de desenvolvimento contidas na 
articulação entre esses vários princípios 
de ação econômica, isto é, entre a lógica 
redistributista, a lógica reciprocitária e a 
lógica de mercado ressignificada. Se tal 
abordagem implica em pensar a plurali-
dade das formas de economia a serviço do 
seu contexto territorial, é porque existe 
um valor importante em cada uma de-
las e um campo aberto de possibilidades 
para pensar sua articulação segundo as 
características específicas e demandas de 
cada contexto. As diferentes redes e par-

de valores é precisamente o que define 
a transição social e ecológica como um 
novo paradigma da transformação das 
sociedades de hoje. Neste sentido, as prá-
ticas de economia solidária são uma ins-
piração importante, pois elas já carregam 
em seu bojo a totalidade desse ideário. 
São inciativas pautadas na gestão e con-
trole democrático dos seus mecanismos 
de decisão; surgem em grande parte dos 
casos da iniciativa de grupos sociais mar-
ginalizados; estão enraizadas localmente, 
ou seja, identificam-se com a realidade do 
seu território de pertencimento, pautan-
do suas ações na valorização das identi-
dades do lugar e na preservação do seu 
ecossisitema; baseiam-se numa distribui-
ção equitativa dos rendimentos econômi-
cos e na valorização do direito ao trabalho 
associado; e, se organizam com base em 
tecnologias sociais e de preservação do 
ecossistema em que vive.

Em resumo, urge a necessidade de rea-
tivarmos as solidariedades públicas e 
democráticas, tanto aquelas que partem 
do Estado e atualizam o princípio redis-
tributista, quanto aquelas que partem da 
sociedade e atualizam o princípio recipro-
citário. O papel das políticas públicas tor-
na-se um elemento central neste esforço 
de mudança institucional cujo paradigma 
é inclusivo, democrático e ecológico.
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A economia solidária deve ser parte 
de uma economia plural, que precisa 
suplantar o atual modelo, de mercado

O consumo desenfreado é parte de um dos 
dilemas que vivemos atualmente, decorrentes do 
modelo econômico que predomina no capitalismo
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A Economia Solidária é um universo que 
precisa ser continuamente explorado, por 
ser, pelo menos, tão vasta quanto o tama-
nho do que conhecemos por “economia” 
e seus segmentos.. Um desses, que ainda 
não havia sido explorado aqui na Revis-
ta Alternativas Solidárias, é aquele no 
qual trabalhadores de empresas em crise 
financeira (ou já falimentar) tenham a 
possibilidade de manter os próprios pos-
tos de trabalho, assumindo a gestão das 
mesmas. São as chamadas Empresas Re-
cuperadas pelos Trabalhadores, ou ERT’s. 

Levantamento feito em 2013 pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada reve-
lou que, na época, havia 67 ERT’s no Bra-
sil, com quase 12 mil trabalhadores a elas 

vinculados. Boa parte delas (45%) eram 
do ramo da metalurgia, e nada menos que 
85% delas optou por adotar a forma jurídi-
ca de cooperativa ao se formalizarem.

Trata-se de um movimento recente no 
Brasil, onde a Cooperativa de Extração 
de Carvão Mineral dos Trabalhadores de 
Criciúma (Cooperminas), recuperada em 
1987, foi uma das experiências pioneiras. A 
partir de então, foram vários os exemplos 
bem sucedidos - incluindo, aí, o que iremos 
conhecer a partir de agora: a Metalcoop, 
recuperada em 2002 e localizada em Salto.

Entendendo o passado
Para entendermos o contexto de sur-

gimento da Metalcoop, é necessário falar 

sobre a empresa que existia antes: a Picchi, 
uma indústria metalúrgica. Foi ela que, em 
1986, contratou Cláudio como funcionário. 

“A Picchi era muito conhecida, uma re-
ferência, pois atuou 53 anos no mercado. 
Ela atuava basicamente na produção de 
peças para a indústria bélica e também 
para o segmento agrícola. Mas com os 
anos, e principalmente após o fim da Guer-
ra Irã-Iraque (1988), a empresa começou a 
ter dificuldades, e precisou buscar outros 
mercados, como o automotivo”, explica.

O problema é que, no meio dos altos 
e baixos, os funcionários geralmente 
eram os mais prejudicados. Nos anos de 
crise, eram frequentes os atrasos de sa-
lário e o não-cumprimento de garantias 

METALCOOP: 
QUANDO OS 
TRABALHADORES 
TOMAM NAS MÃOS O 
PRÓPRIO FUTURO

Uma empresa tradicional, referência em seu segmento mas a 
ponto de falir; dezenas de trabalhadores desiludidos, a ponto 

de perderem a esperança no próprio futuro; um ultimato 
impensado, que adianta uma transformação na história de 

todos. Três partes de uma história que resultou na criação da 
Metalcoop, uma cooperativa de destaque no mercado, graças ao 
uso da tecnologia de forjamento a frio de metais em seu processo 
produtivo. Conheça a fantástica história desse empreendimento, 

através das palavras do diretor Cláudio Domingos da Silva
trabalhistas, o que gerava insatisfação. 
Cláudio observava tudo atentamente, 
pois fazia parte do movimento sindical, 
e buscava organizar os trabalhadores na 
luta pelos seus direitos.

Após a segunda metade dos anos 1990, 
porém, a situação foi indo de mal a pior. “O 
faturamento da empresa despencou, e fo-
mos descobrindo uma série de problemas 
e irregularidades: quase todos os funcio-
nários tinham férias vencidas; o fundo de 
garantia estava há anos sem depósitos; e 
até mesmo fornecedores estavam sem re-
ceber. A gota d’água foi quando descobri-
mos que nem mesmo a companhia de luz 
era paga. Como uma fábrica vai trabalhar 
sem energia?”, questiona. 

A essa altura, a empresa havia escala-
do um diretor apenas para comparecer à 
fábrica e prestar contas a uma comissão 
de trabalhadores que foi criada. “Mas as 

reuniões com esse diretor eram inúteis. 
Os números que ele apresentava só esta-
vam no papel, não eram reais. E no final, 
ele sempre afirmava que a empresa não 
tinha dinheiro para pagar os salários, 
então simplesmente dividia o que dizia 
ter para todos. Mas isso não agradava 
ninguém, pois esse valor nunca chegava 
perto de um salário mínimo sequer. Para 
quem recebia pouco, o prejuízo até era 
menor, mas quem recebia mais ficava re-
voltado, e com razão”, conta. 

Até que, um dia, tudo mudaria. “Me 
atrasei para uma dessas reuniões, e 
quando cheguei, ela já havia acabado. 
Mas conversamos, e durante a conver-
sa eles me questionaram sobre o que a 
gente queria. E eu respondi, sem pensar: 
queremos a fábrica! A primeira reação 
deles foi de desdém. Me perguntaram 
quem seria o presidente, o que faríamos 

Levantamento 
feito em 2013 
pelo Instituto 
de Pesquisa 
Econômica 

Aplicada revelou 
que, na época, 
havia 67 ERT’s 
no Brasil, com 
quase 12 mil 

trabalhadores a 
elas vinculados. 
Boa parte delas 

(45%) eram 
do ramo da 

metalurgia, e 
nada menos que 
85% delas optou 

por adotar a 
forma jurídica de 
cooperativa ao se 

formalizarem
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com a fábrica. Então o presidente, que 
nesse dia estava lá, me chamou de canto, 
perguntou se era sério, e após eu dizer 
que sim, pediu alguns dias”, lembrou.

Eles realmente responderam alguns 
dias depois: informaram que fechariam 
a fábrica e demitiriam todos os funcio-
nários, sem pagar nada a ninguém. Para 
muitos, seria um alívio, pois poderiam 
buscar outra colocação. “Mas insistimos 
na ideia, e fizemos uma proposta: arren-
dar a fábrica, e seus equipamentos. Eles 
poderiam se livrar dos funcionários e das 
responsabilidades, e nós seguiríamos 
produzindo naquele espaço, agora por 
conta própria. A Picchi aceitou”, revela. 

Tudo foi oficializado em agosto de 
2002. A Metalcoop foi fundada no dia 25, 
o dia em que todos os desafios começa-
riam a ser enfrentados: a cooperativa co-
meçava com 89 pessoas, uma fábrica sem 
luz elétrica, uma dívida superior a R$ 500 
mil, e praticamente sem faturamento, 
pois mal tinha clientes.

Construindo a própria 
credibilidade

Não foi fácil para a Metalcoop se esta-
belecer no mercado. Primeiro, pois havia 
um grande desafio inicial, e tudo depen-
dia dele: a conta com a fornecedora de 
energia. “A antiga empresa já havia feito 
um acordo para pagar a dívida, e não es-
tava pagando nem o acordo nem as fa-
turas seguintes”, conta Cláudio. Mas de-
pois de muito esforço, os trabalhadores 
conseguiram negociar o débito, e enfim 
puderam iniciar os trabalhos.

Então surgiu o segundo desafio: reto-
mar os laços com antigos fornecedores 
e clientes da Picchi. Por conta da má 
gestão da empresa, sobretudo nos seus 
anos finais, muitos haviam se afastado. 
E quando a Metalcoop abordava essas 
empresas, a primeira reação era negati-
va. “Alguns perguntavam sobre ex-dire-
tores da Picchi, pois não entendiam que 
a gestão era nossa, agora. Outros nem 
queriam nos atender, devido a dívidas 
que não foram honradas”, afirma. 

Em uma das primeiras negociações, 
Cláudio lembra que a própria Metalcoop 
arcou com a matéria-prima da peça en-
comendada. A empresa ainda não tinha 
a inscrição estadual, e todo o acordo 
foi verbal: o cliente confiaria que a peça 
seria feita, e a Metalcoop confiaria que 

receberia o pagamento após a entre-
ga. Ao final, tudo deu certo, e quando 
a cooperativa se regularizou e passou 
a emitir nota fiscal, a primeira foi para 
esse cliente, que segundo Cláudio ainda 
encomenda peças com eles.

Outro grande passo da cooperativa foi 
a conquista, em 2004, do certificado 
ISO 9001. “Era uma certificação funda-
mental para que a gente entrasse em um 
mercado muito importante, o automobi-
lístico. Tínhamos vários clientes à espera 
apenas de que a gente tivesse essa cer-
tificação. Com muito trabalho e ajuda, 
principalmente do Sindipeças (Sindica-
to Nacional da Indústria de Componen-
tes para Veículos Automotores), conse-
guimos contratar uma consultoria. Eles 
queriam 14 meses para concluir o traba-
lho, mas houve muito esforço e em seis 
meses tudo foi feito”, relembra. 

O resultado foi espantoso: após a cer-
tificação, em junho, o número de enco-
mendas explodiu, e o faturamento da 
Metalcoop subiu de R$ 300 mil naquele 
mês para mais de R$ 750 mil em setembro. 
Hoje, eles também contam com o ISO/TS 
16949, uma especificação ISO que alinha 
as normas dos sistemas de qualidade au-
tomotiva existentes – brasileira, ameri-
cana, alemã, francesa e italiana – dentro 
da indústria automotiva global.

A cooperativa seguiu crescendo ao lon-
go dos anos, e atualmente possui uma 
carteira de clientes sólida e é bem esta-
belecida no mercado. Apenas recente-
mente, com a pandemia, a fábrica ficou 
parada por alguns meses, segundo Cláu-
dio. “Optamos por deixar os trabalhado-
res em casa, mas seguimos pagando a 
todos. Retornamos com as atividades em 
setembro, depois que definimos todos os 
cuidados sanitários a tomar: máscaras, 
álcool em gel, distanciamento, entre ou-
tros. Mas quando alguém tem suspeita de 
covid, a pessoa é afastada, assim como 
quando alguém na família é contami-
nado”, afirma. Graças a esses cuidados, 
de acordo com ele, apenas duas pessoas 
foram contaminadas até o momento, ne-
nhuma delas de forma grave.

A busca pela justiça nos ganhos
A Metalcoop tem uma política de reti-

rada por funções, e um princípio firma-
do desde o início: a retirada mais alta 
nunca pode ser superior a cinco vezes 

a retirada mais baixa. É uma maneira, 
segundo Cláudio, de garantir que todos 
possam receber um bom valor mensal-
mente, mas ainda assim garantir que o 
empreendimento não perca para o mer-
cado aquelas pessoas que cumprem fun-
ções mais especializadas.

Hoje, a Metalcoop conta com 33 coo-
perados, e segundo Cláudio ninguém re-
tira menos de R$ 3500, complementados 
por previdência social, tanto via pessoa 
jurídica como física, auxílio alimenta-
ção, plano de saúde e outros benefícios. 
“Se considerarmos que temos, entre nós, 
funcionários com muito pouca instru-
ção, é um ganho muito maior do que po-
deriam ter lá fora, em outras empresas”. 
No entanto, o inverso é verdadeiro: os 
mais qualificados acabam por receber 
menos do que a média do mercado.

Mas por que, então, essas pessoas con-
tinuam na cooperativa? Para Cláudio, a 
resposta é simples. “Aqui, trabalhamos 
um pouco pela nossa retirada, sim, mas 
um pouco também pela ideologia, e por 
tudo que o nosso trabalho gera, para nós 
mesmo e para a comunidade. É o que nos 
motiva”, complementa.

O desafio de ser cooperado
Cláudio lembra de uma passagem, no 

início da existência da Metalcoop, que 

ilustra bem como pode ser desafiador 
conscientizar trabalhadores acostumados 
com uma lógica de mercado capitalista, 
baseada na carteira de trabalho assinada 
e na garantia de direitos trabalhistas, a se 
tornarem “donos” da própria empresa.

“Não foi fácil para todos entenderem o 
que era cooperativismo, e o que signifi-
cava ser cooperado. Alguns não conse-
guiam associar a ideia de que os ganhos 
só viriam mediante trabalho, e que se 
em um mês não houvesse trabalho, por 
exemplo, também não haveria retirada. 
Eu ouvia coisas como ‘mas no mês se-
guinte recebemos dobrado então, cer-
to?’” - lembra-se, rindo - “E eu explicava 
que não funcionava assim. Alguns desis-
tiram no início por isso, por não entende-
rem ou não acreditarem mesmo.”

Além disso, implementar a disciplina 
que um cooperado deve ter também foi um 
desafio. Cláudio aprendeu na pele que cer-
tos hábitos não poderiam ser abandona-
dos, pelo bem do dia-a-dia da cooperativa.

“Eu sempre tive um sonho: que os tra-
balhadores nunca mais tivessem que 
marcar cartão. Era algo que sempre quis 
poder fazer por eles. Então, quando cria-
mos a Metalcoop, pensei: finalmente, vou 
poder realizar esse sonho”, lembra.

Mas as coisas não ocorreram exata-
mente como ele esperava: os trabalha-

Outro grande 
passo da 

cooperativa foi 
a conquista, 
em 2004, do 

certificado ISO 
9001. “Era uma 

certificação 
fundamental 

para que a gente 
entrasse em um 
mercado muito 
importante, o 

automobilístico. 
Tínhamos vários 
clientes à espera 
apenas de que 
a gente tivesse 
essa certificação

“Mas 
conversamos, 
e durante a 

conversa eles me 
questionaram 
sobre o que a 

gente queria. E 
eu respondi, sem 
pensar: queremos 

a fábrica! A 
primeira reação 

deles foi de 
desdém. Me 
perguntaram 
quem seria o 

presidente, o que 
faríamos com a 
fábrica. Então o 
presidente, que 
nesse dia estava 

lá, me chamou de 
canto, perguntou 

se era sério, e 
após eu dizer 

que sim, pediu 
alguns dias”

REPRODUÇÃO
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dores, desacostumados com a ideia, não 
cumpriam com os horários. “Eles diziam 
que agora também eram donos, então 

podiam trabalhar quando quisessem, e 
eu pensava: entenderam tudo errado! 
Pois o dono deve dar exemplo, ser o pri-

meiro a chegar. Então infelizmente tive 
que enterrar o sonho, e até hoje marca-
mos o cartão aqui”, afirma.

Foi algo complicado para os trabalha-
dores entenderem: dormir como empre-
gado, e acordar como sócio do próprio 
negócio. E como, então, essa mentali-
dade foi modificada? Segundo Cláudio, 
com conscientização, e muitas reuniões.

“Temos que contar uns com os outros. 
Fazemos as assembleias regularmente 
e procuramos manter toda a transpa-
rência, para que eles vejam o resultado 
do próprio trabalho e entendam como é 
importante a dedicação de todos. Preci-
samos manter essa mentalidade, senão 
a cooperativa não anda, e a gente não 
pode parar”, conclui.

Daniel Keppler, 
Jornalista 
(MTB 0087305/
SP); trabalhou 

na versão digital do jornal A 
Tribuna; gestor de redes sociais 
e cooperado do Livres Baixada 
Santista

GENTE 
ORGANIZADA 
É A SALVAÇÃO 
DA LAVOURA!

Diante da destruição de direitos e desmonte de políticas públicas, a 
articulação entre campo e cidade mostra a importância da sociedade 

civil organizada. Conheça a experiência do Instituto Terra Viva, 
que anima, estrutura e organiza uma rede de agroecologia no 
fortalecimento da agricultura familiar e da economia solidária

REDES

“Não foi fácil para todos entenderem 
o que era cooperativismo, e o que 
significava ser cooperado. Alguns 

não conseguiam associar a ideia de 
que os ganhos só viriam mediante 
trabalho, e que se em um mês não 
houvesse trabalho, por exemplo, 
também não haveria retirada. Eu 
ouvia coisas como ‘mas no mês 

seguinte recebemos dobrado então, 
certo?’” - lembra-se, rindo - “E eu 

explicava que não funcionava assim”

A crise que se acentua com a pandemia 
de Covid-19 reforça duas certezas. Pri-
meiro, a enorme importância do Estado 
— independentemente de toda propa-
ganda em contrário. Resolver grandes 
problemas da vida humana requer Esta-
dos confiáveis, com poder econômico e 
político, capazes de tomar as decisões 
adequadas, com visão democrática, hu-
manitária e coletiva. A outra grande ver-
dade é a indispensável organização da 
sociedade civil, desde a sua base, para 
maior proteção dos direitos das pessoas 
e do comportamento geral da sociedade. 
A presença do Estado, com políticas pú-

blicas efetivas, e a capacidade de organi-
zação, ação e influência da base são con-
dições com efeitos conhecidos na vida 
cotidiana da população. Especialmente 
na agricultura familiar de base ecológi-
ca, essas condições podem beneficiar a 
ação de quem enxerga a natureza de for-
ma mais holística e vê a pessoa como um 
ser dotado do espírito de solidariedade. 
Esses aspectos estão presentes na inspi-
radora experiência coletiva do Instituto 
Terra Viva, que conecta cerca de 80 fa-
mílias de produtores agroecológicos da 
região de Sorocaba (SP) a uma rede de 
economia solidária construída com par-

ceiros de pontos de venda, distribuidores 
de cestas, restaurantes e centenas de fa-
mílias que, ao se nutrir desses alimentos, 
nutrem a própria rede.

Cultivo da mudança
O coletivo define sua missão como um 

trabalho pela prosperidade em seus diver-
sos pilares, de forma digna, responsável e 
justa, a serviço da agroecologia, da auto-
consciência, do bem-estar e da economia 
solidária. E declara os seus valores:  jus-
tiça, transparência, verdade, amor, soli-
dariedade, lealdade e abundância. A se-
mente dessa rede começou a germinar dez 

Entrega de produtos do Terra Viva no Instituto Chão, 
em foto feita antes da pandemia, em 2019

REPRODUÇÃO
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anos atrás, em 2011, momento em que a 
produção agroecológica vivia um vigoroso 
crescimento no Brasil. Incentivados por 
políticas públicas implantadas durante 
os governos Lula e Dilma, agricultores 
familiares, muitos deles produtores em 
assentamentos da reforma agrária e em 
quilombos, tiveram acesso à universidade 
pública, interagiram com pesquisadores 
no campo e contaram com programas de 
aquisição regular de produtos, para ali-
mentação em escolas, hospitais e presí-
dios. Vem dessa época a consolidação de 
muitos núcleos de agroecologia, como o 
NAAC Apêtê Caapuã (da Ufscar, campus 
de Sorocaba), em torno do qual se dis-
cutia a importância da diversidade e do 
conhecimento local – não apenas para o 
trabalho na terra, mas também para o cul-
tivo da mudança social. Fermentavam-se 
as ideias e ampliava-se o movimento de 
transição, da agricultura familiar depen-
dente do pacote tecnológico dito “con-
vencional”, para a produção agroecoló-
gica. A aproximação entre pesquisadores 
e agricultores buscava a construção con-
junta de conhecimento, como na proposta 
do educador Paulo Freire, em que ambos 
são capazes de educar e de se educarem. 
Foi nesse contexto que nasceu o Institu-
to Terra Viva, com a missão de contribuir 
para a agroecologia da região.

Água e conhecimento
O primeiro projeto realizado pelo insti-

tuto foi sua participação na edição inicial 
do programa Plantando Águas, com pa-
trocínio da Petrobras e coordenado pela 
organização Iniciativa Verde, que aten-
deu mais de 160 famílias no estado de São 
Paulo. O Terra Viva foi o executor do pro-
jeto na região de Sorocaba, atuando com 
mais de 70 famílias agricultoras, assen-
tados e quilombolas. O trabalho incluiu a 
implementação de áreas de agroflorestas 
nos sítios, restauração de áreas de prote-
ção permanente, instalação de equipa-
mentos básicos de manejo e saneamento 
ecológico para tratar os resíduos das resi-
dências, além de assessoria técnica. O pro-
jeto sensibilizou dezenas de famílias, que 
se engajaram na regeneração do solo e do 
planeta produzindo alimentos orgânicos. 
Na construção conjunta de conhecimen-
to de que falamos há pouco, agricultoras 
e agricultores definiram as prioridades 
para os sistemas agroflorestais (SAFs) em 

via prestar assessoria para viabilizar a 
produção agroecológica por meio da co-
mercialização. “Isso se deu  a partir da 
parceria com alguns atores agroecológi-
cos de Sorocaba, que estavam reunidos 
no Grupo de Articulação Regional da 
Feira Agroecológica de Sorocaba (Gar-
fos) e que passaram a compor essa frente 
de atuação na viabilização comercial da 
produção, que foi estimulada e em par-
te estruturada pelo aporte do Plantando 
Águas”, explica o engenheiro-agrônomo 
Claudio Nadaleto, que integra a equipe 
de campo do Terra Viva, prestando ser-
viços no âmbito da assessoria técnica e 
do planejamento de produção. Da arti-
culação com o Garfos, lá em 2013, pro-
movida pelo biólogo Pedro Kawamura 
Gonçalves, então coordenador do Terra 
Viva, foi implementada, em parceria com 
a prefeitura de Sorocaba, a primeira feira 
de produtos orgânicos do município. As 
parceiras continuaram e, em 2016, uma 
colaboração com o (hoje extinto) cole-
tivo Amaranto Orgânicos abriu caminho 
para viabilizar o Armazém Terra Viva. 

Em 2017 o armazém começou a comer-
cialização, ainda no formato de projeto, 
com uma estrutura muito enxuta, tocada 
por Naíshi com o economista Caio Rennó 
José e Ari Pinheiro. Esses dois últimos, 
vindos do Amaranto. Durante algum 

Esses aspectos 
estão presentes 
na inspiradora 

experiência 
coletiva do 

Instituto Terra 
Viva, que 

conecta cerca 
de 80 famílias 
de produtores 
agroecológicos 
da região de 

Sorocaba (SP) 
a uma rede 

de economia 
solidária 

construída com 
parceiros de 

pontos de venda, 
distribuidores 

de cestas, 
restaurantes 
e centenas de 
famílias que, 
ao se nutrir 

desses alimentos, 
nutrem a 

própria rede

O primeiro projeto realizado pelo 
instituto foi sua participação na 

edição inicial do programa Plantando 
Águas, com patrocínio da Petrobras 

e coordenado pela organização 
Iniciativa Verde, que atendeu mais 
de 160 famílias no estado de São 
Paulo. O Terra Viva foi o executor 
do projeto na região de Sorocaba, 
atuando com mais de 70 famílias 

agricultoras, assentados e quilombolas

seus lotes. O trabalho é descrito no livro 
Sistemas Agroflorestais – experiências e 
reflexões, editado pela Embrapa. Cerca 
de 30 dessas famílias ainda fazem parte 
da mesma rede do Terra Viva. 

É muito simbólico que a origem do 
instituto e da ampliação da consciên-
cia ecológica na produção de alimentos 
esteja justamente numa ação de cui-
dado e proteção de nascentes e cursos 
de água. Assim como é muito prática 
a percepção de que, além de apoio no 
campo, os agricultores precisam de par-
ceiros para fazer com que os produtos 
orgânicos cheguem à mesa dos consu-
midores. “Desde a fundação do Terra 
Viva era claro para nós que um dos prin-
cipais gargalos das famílias agricultoras 
era — e continua sendo — a comercia-
lização dos produtos, seja por falta de 
mão de obra, de tempo ou de logística, e 
assim por diante”, recorda-se a gestora 
ambiental Naíshi Brandão, que integra 
o coletivo desde seu início. “Ao finali-
zarmos os projetos dos quais partici-
pamos implantando SAFs, fazíamos os 
mutirões e nos perguntávamos sempre 
como e onde os agricultores poderiam 
escoar a produção.” 

O vigor das parcerias
Um O estatuto da organização já pre-

tempo, toda a estrutura do armazém se 
resumia ao galpão emprestado pela fa-
mília de Caio, a uma pequena camionete 
e a um único parceiro na cidade de São 
Paulo, o Instituto Chão, na Vila Madale-
na. O vigor do Terra Viva estava mesmo 

na rede que se fortaleceu a cada dia com 
as famílias de agricultores, muitas delas 
parceiras desde os tempos em que juntos 
semeavam águas. Em 2018 o coletivo ga-
nharia novos membros e, em 2020, seria 
reforçado por uma entrada mais robusta 

Produção orgânica no Quilombo 
Cafundó, Salto de Pirapora (SP), 2019

Assessoria técnica aos produtores 
é um dos pilares da articulação do 
Terra Viva

https://issuu.com/sescsp/docs/catalogo_ideias_e_acoes_2019/76
https://drive.google.com/file/d/1136Qwak35pVxJou5g6022ppT9FXUMlap/view?usp=sharing
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Hoje o coletivo tem 20 participantes, 
que trabalham para fazer chegar a 
30 parceiros em pontos de venda 
na capital paulista cerca de 40 

toneladas de alimentos produzidos 
mensalmente por 84 famílias de 

agricultores da região de Sorocaba

de integrantes. Hoje o coletivo tem 20 
participantes, que trabalham para fazer 
chegar a 30 parceiros em pontos de ven-
da na capital paulista cerca de 40 tone-
ladas de alimentos produzidos mensal-
mente por 84 famílias de agricultores da 
região de Sorocaba.

“Diferentemente do cenário de hoje, 
no qual a caneta tem sido usada para 
tirar direitos de quem produz e de 
quem trabalha, um novo governo 
deverá reverter e aprofundar a 

construção de políticas de combate 
à fome e à insegurança alimentar, 

ao mesmo tempo que valoriza e cria 
condições para a agricultura familiar 
realizar suas produções”, sintetiza 

o economista Caio Rennó José

Além da comercialização, boa parte da 
parceria do Terra Viva com as famílias de 
agricultores se dá no atendimento às de-
mandas técnicas trazidas por elas. O pano 
de fundo é a ausência ou inoperância das 
agências oficiais de assessoria técnica e 
extensão rural, ou “ater”, como se diz no 

meio agrícola. “Para além dessa ausência 
do Estado no campo, há principalmente 
a construção do conhecimento agroeco-
lógico, que é a base de nosso trabalho”, 
enfatiza Claudio Nadaleto. Essa assesso-
ria se dá de diversas formas. Inclui desde 
a facilitação do processo de certificação 
orgânica por auditoria, por sistemas par-
ticipativos de garantia (SPG) ou mesmo 
por OCS (organização de controle social). 
Ela se dá também tanto pela assessoria à 
produção em si, por meio do acompanha-
mento técnico agroecológico presencial, 
quanto remotamente, por telefone ou  
WhatsApp. Prática comum antes da pan-
demia, as oficinas e intercâmbios para 
troca de experiências estão temporaria-
mente suspensos, à espera de tempos 
mais propícios a encontros presenciais.

A política do cuidado 
O filósofo colombiano Bernardo Toro, 

que inspirou algumas das linhas do iní-
cio deste texto, é quem nos lembra que 
“quanto maior a organização da base, 
maior a proteção dos direitos das pessoas 
e melhor o comportamento da socieda-
de”. Isso se aplica às escolhas na alimen-
tação, que também são políticas. Toro 
gosta de citar uma frase que ganha espe-
cial significado nestes tempos de despro-
teção social, frase que ele atribui ao seu 
amigo Leonardo Boff: “Ou aprendemos a 
cuidar, ou todos pereceremos”. No fim, o 
que a rede de economia solidária forma-
da pelo Terra Viva, pelas famílias de agri-
cultores e pelos parceiros está fazendo é 
adotar um pouco dessa filosofia do cui-
dado, um ato de imenso significado po-
lítico. “A agroecologia é um conjunto de 
valores e hábitos que fundem uma nova 
cultura, e o fruto disso são produtos sau-
dáveis e a consciência de que não basta 
só tratar a saúde do ser humano desgar-
rado da saúde da terra, porque nós somos 
terra”, disse Boff em recente entrevista 
publicada pelo Serviço de Assessoria a 
Organizações Populares Rurais (Sasop). 
“O homem vem de húmus, terra boa, ter-
ra fértil, e há uma interação enorme entre 
o ser humano e a terra, a água, o solo, o 
que comemos e respiramos.”

No contexto da pandemia 
Os Como ocorreu nos demais ramos da 

atividade humana, o cotidiano do Terra 
Viva foi afetado pela pandemia. Além 

de incluírem os protocolos de segurança 
sanitária, os integrantes do coletivo ti-
veram de se adaptar à diversificação e re-
formulação das operações. Pouco antes 
da pandemia havia sido criada a Mãnatu 
Orgânica, uma estrutura voltada à venda 
direta aos consumidores de Sorocaba e 
região. Como as vendas em geral tive-
ram um crescimento significativo nos 
primeiros meses pandêmicos, a Mãnatu 
e o armazém expandiram sua atuação e 
foi necessário alugar um galpão maior 
para organizar a distribuição. O aumento 
da demanda, em si, não significa que o 
instituto não tenha desafios a enfrentar. 
E não são poucos. Há muito a fazer quan-
do se pensa na sua missão de fortalecer a 
agricultura familiar de base agroecológi-
ca, com ações que valorizem os saberes 
desses agricultores e agricultoras, ma-
terializados pela produção e pelos cui-
dados com a natureza e a sociedade em 
geral ao produzirem saúde na forma de 
alimentos. No nível macro, há o desgo-
verno e suas políticas genocidas. Inter-
namente, os maiores desafios são remu-
nerar melhor e garantir mais benefícios 
aos membros do coletivo, diversificar a 
atuação e aumentar a receita gerada.

Plataforma é a reconstrução
Pesquisa recente da Articulação Na-

cional de Agroecologia mostra que o 
principal gargalo apontado pelos pro-
dutores continua sendo o apoio para os 
circuitos curtos de comercialização, que 
é justamente o trabalho que o Terra Viva 
faz em sua região. Um olhar sistêmico 
para essa atividade permite vislumbrar 
pontos que obrigatoriamente devem ser 
tratados em qualquer discussão política 
séria, dado seu potencial de impacto em 
problemas que se agravam a cada dia, 
como o aprofundamento da desigual-
dade social e o avanço da fome entre os 
brasileiros. Muito se pode discutir a esse 
respeito, mas não resta dúvida de que 
recuperar o que vem sendo desmontado 
e destruído no apoio à agricultura fami-
liar desde o golpe de 2016 já seria, em si, 
uma plataforma ambiciosa e urgente.

“Diferentemente do cenário de hoje, 
no qual a caneta tem sido usada para 
tirar direitos de quem produz e de quem 
trabalha, um novo governo deverá rever-
ter e aprofundar a construção de políti-
cas de combate à fome e à insegurança 

alimentar, ao mesmo tempo que valoriza 
e cria condições para a agricultura fami-
liar realizar suas produções”, sintetiza o 
economista Caio Rennó José, membro 
do coletivo. Ele cita políticas existentes 
que foram abandonadas ou desidratadas 

desde o golpe. Do lado das compras ins-
titucionais ele citou dois instrumentos 
principais: o PAA (Programa de Aqui-
sição de Alimentos, criado em 2003 no 
âmbito do Programa Fome Zero), uma 
boa política que deve ser retomada; e o 

Organização de cestas da Mãnatu 
Orgânica, 2021

Organização de cestas da Mãnatu 
Orgânica, 2021

https://agroecologia.org.br/
https://agroecologia.org.br/
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Portanto, se quisermos entender 
a viabilidade econômica de modo 

mais completo, não podemos deixar 
de considerar aspectos positivos 

dos sistemas agroecológicos como 
a restauração da biodiversidade, a 
economia de recursos, a autonomia 

econômica dos agricultores, a 
segurança alimentar, o controle 

biológico natural, o enriquecimento 
do solo, a recuperação da água, 

a regulação do clima, a oferta de 
alimentos isentos de agrotóxicos, a 
inclusão social, entre outras tantos

Caco de Paula é Jornalista e editor. A convite do Sesc SP 
coordenou e editou a publicação Modos de Viver Sustentáveis

Há 45 anos, surgia na Venezuela uma organização 
comunitária, com um propósito muito específico: 

oferecer à comunidade um serviço funerário digno e não 
especulativo. Mas a sociedade demandava muito mais que 
isso, e logo a Red Cecosesola se tornou uma rede, múltipla, 
reunindo dezenas de serviços e mais de mil colaboradores 

e colaboradoras. Em meio a um país politicamente 
efervescente e com as finanças oscilando da prosperidade 

à miséria, muitos venezuelanos encontram nessa rede 
sua tábua de salvação. Conheça mais sobre a história e 
trabalho desse movimento, através desse depoimento 
escrito coletivamente pelos seus próprios membros

RED CECOSESOLA: 
TRANSFORMAÇÃO 
SOCIAL A PARTIR 

DA ORGANIZAÇÃO 
COMUNITÁRIA

MAO NA MASSA~

Programa Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE), que oferece alimentação 
escolar e ações de educação alimentar 
e nutricional a estudantes de todas as 
etapas da educação básica pública. Este 
deve ser aperfeiçoado, com maior valo-
rização dos municípios que cumpram a 
condição de usar pelo menos 30% dos 
recursos na compra de gêneros alimentí-
cios diretamente da agricultura familiar 
e do empreendedor familiar rural ou de 
suas organizações, priorizando os assen-
tamentos da reforma agrária, as comuni-
dades tradicionais indígenas e as comu-
nidades quilombolas.

Agroecologia como resposta
“Para estimular a produção sustentável, 

agroecológica, justa e que gera renda e 
trabalho no campesinato, o Estado deve 
criar programas de crédito direcionados 
e com as condições próprias para atender 
efetivamente os agricultores familiares, os 
assentados da reforma agrária, comuni-
dades quilombolas, caiçaras, indígenas e 

demais povos”, enumera Caio. Ele lembra 
que, além do crédito, a assessoria técnica 
subsidiada pelo Estado seria um grande fa-
tor para contribuir para o aperfeiçoamento 
das produções, aliando conhecimentos 
empíricos, tradicionais e científicos. 

Ele acrescenta ainda alguns pontos bem 
práticos: isentar de impostos o maquiná-
rio agrícola para otimizar o trabalho no 
campo; facilitar as condições de compra 
de caminhões para a agricultura fami-
liar; incentivar a construção ou ocupação 
de imóveis públicos ou privados estra-
tegicamente localizados para facilitar a 
locomoção dos alimentos produzidos re-
gionalmente, concedendo contratos de 
comodato para associações e cooperativas 
locais. Como se vê, não há mistério algum 
sobre quais medidas reivindicar para for-
talecer a agricultura familiar de base eco-
lógica. E como já foram experimentadas 
em maior ou menor escala, não há dúvida 
sobre as suas consequências. 

“A agroecologia traz muitas respostas 
a problemas contemporâneos, como a 
falta de tolerância, de empatia, de noção 
de justiça, de respeito à diversidade”, diz 
Caio. “E isso tudo se envolve com o lu-
gar que a gente pisa, com o que a gente 
come, com a forma como a gente olha 
para o outro”, finaliza.
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A Central de Cooperativas de Lara (Ceco-
sesola) é composta por uma rede de cerca 
de 50 organizações comunitárias dos se-
tores populares dedicadas à produção de 
bens e serviços, sendo localizadas em sete 
entidades federativas da Venezuela. Há 
mais de 45 anos alimentamos um processo 
de transformação cultural que se baseia 
em ir descobrindo outras maneiras de nos 
relacionar. Trata-se de ir sobrepondo as 
relações patriarcais que, ao longo de mi-
lhares de anos, propiciaram a dominação 
de uns poucos seres humanos sobre os 
demais, incluindo tudo o que é vida em 
nosso planeta. Vemos tais maneiras de se 
relacionar como transformáveis, porque 
têm uma origem cultural.

É um processo que não se limita aos mais 
de 1200 trabalhadores e trabalhadoras as-
sociados, que colaboram diretamente na 
gestão da rede, mas que se irradia a qual-
quer um que se identifique com ele, e em 
especial se espraia até nossos familiares, 
amigos e amigas, assim como também 
impactam as dezenas de milhares de pes-
soas que se aproximam pela qualidade e a 
questão econômica de nossos serviços

Nossos inícios
Nosso início foi no ano de 1967 com o ser-

viço funerário, respondendo a uma necessi-
dade muito sentida nos setores populares. 
Assim como hoje em dia, existia uma gran-
de especulação das funerárias privadas. 

A criação da Cecosesola foi um processo 
de cerca de dez meses onde, junto de de-
zenas de habitantes dos setores populares, 
participamos e demos vida às recém-cria-
das cooperativas da região. Com muito 
entusiasmo, nos reuníamos até altas horas 
da madrugada. Assim prevaleceram os cri-
térios de trabalhar com recursos próprios, 
além de promover a inclusão, e sempre res-
peitando a diversidade política e religiosa.

Porém, pouco tempo após a Cecosesola 
ser legalizada como uma Central de Coo-
perativas, foi se esvaindo a paixão. Como 
ocorre em muitas ocasiões, a essência da 
cooperativa passou a ser definida por seus 
estatutos, uns estatutos convencionais 
que, ao invés de integrar, criam separa-
ções: o conselho de administração tinha 
plenos poderes para administrar a coope-
rativa até a próxima assembleia anual; não 
se permitia que o conselho de vigilância, 
participasse das decisões; havia um comi-
tê para “transmitir” educação, ratificando 

a tradicional separação entre o que trans-
mite seu saber e as outras pessoas que não 
têm nada ou pouco a agregar; a participa-
ção das trabalhadoras e trabalhadores das 
cooperativas afiliadas por meio de suas 
delegadas e delegados ficava relegada à 
tradicional assembleia anual. Assim, esse 
espaço de participação foi o que restou 
para a maior parte das pessoas que havía-
mos envolvido de forma entusiasmada na 
criação de nossa central cooperativa.

O que nos move
O impulso para a criação da Cecosesola 

foi uma necessidade muito sentida pelos 
setores populares: ter acesso a um servi-
ço funerário digno e não especulativo. 
Nossa razão de ser se apoiava na presta-
ção de serviços às pessoas associadas das 
cooperativas afiliadas.

Atualmente, nossa razão de ser se apoia 
em um processo educativo de transfor-
mação cultural com base na reflexão 
coletiva sobre o fazer diário. Nossas va-

riadas atividades são os espaços que nos 
permitem desenvolver esse processo.

O impulso para ir aprofundando esse 
processo transformador que nos deman-
damos hoje em dia, iniciou-se no quinto 
ano de existência da Cecosesola. Come-
çou com um questionamento ao rumo 
que nossa central cooperativa havia to-
mado, ao se burocratizar e se limitar a ser 
uma cooperativa tradicional de (e para) 
seus associados e associadas, sem maior 
compromisso social com seu entorno. 
Além disso, se questionava o concei-
to educativo de “transmitir” educação, 
contrário a um processo de compromisso 
social com base na reflexão sobre o fa-
zer diário. Entre dar o peixe ou ensinar a 
pescar, decidimos passar a pescar juntos, 
incorporando a participação de todos e 
todas, compartilhando nossos conheci-
mentos e descobrimentos, resgatando 
assim a essência do nosso início.

Mudança repentina de rumos: 
a experiência do Serviço 
Cooperativo de Transporte 

Em 1974, fomos mais um a se integrar 
às mobilizações dos setores populares 
contra o aumento da passagem do trans-
porte público. E, posteriormente, depois 
de cerca de 20 meses de numerosos pro-
testos contra o dito aumento, assumimos 
a maior parte do serviço de transporte de 
ônibus da cidade de Barquisimeto, com o 
compromisso de manter a tarifa. 

Tratava-se de um serviço público a ser 
gerido com a participação plena das pes-
soas que trabalhavam com o transporte, 
assim como também com a comunidade 
usuária. Além disso, os ônibus consti-
tuíam uma ferramenta a serviço das lutas 
populares. Sendo assim, abruptamente, 
a Cecosesola deixou de ser fundamental-
mente uma cooperativa de (e para) seus 
associados, começando um novo proces-
so que nos levou ao que vamos nos tor-
nando hoje em dia.

Enfrentados pelo poder
Possibilitar Coincidindo com a chega-

da dos primeiros ônibus, o país iniciou 
um processo inflacionário que tornou 
impossível manter o preço da passagem 
com a receita existente. Por isso, a par-
tir dos setores populares e do movimento 
estudantil, efetuamos massivas manifes-
tações em defesa do subsídio necessário. 

Nosso início foi 
no ano de 1967 
com o serviço 

funerário, 
respondendo a 

uma necessidade 
muito sentida 
nos setores 

populares. Assim 
como hoje em 

dia, existia 
uma grande 
especulação 

das funerárias 
privadas

Nossa capacidade de mobilização era 
muito superior à dos partidos políticos, 
de maneira que a Cecosesola foi se con-
vertendo em uma referência de poder te-
mida, não só pelo governo vigente, mas 
também pela maioria dos partidos de di-
ferentes ideologias.

A imprensa foi se aliando com o gover-
no, chegando ao ponto em que o Ministro 
das Relações Interiores impôs instruções 
às mídias para que não publicassem nos-
sas declarações, por serem supostamente 
de um movimento subversivo de extrema 
esquerda. Isso apesar de nunca termos 
tido filiação política. Em várias ocasiões 
fomos detidos pelas forças policiais.

Por quatro anos, mantivemos igual a 
tarifa da passagem, até nossas instala-
ções de transporte foram apreendidas 
pelo governo em março de 1980. O con-
selho municipal assumiu a administra-
ção do serviço e imediatamente dupli-
cou o seu valor, e só nos devolveriam os 
ônibus se nossa diretriz fosse substituída 
por outra disposta a se desfazer do Servi-
ço Cooperativo de Transporte.

A assembleia da Cecosesola negou esta 
petição e só depois de mais quatro meses 
de resistência, conseguimos resgatar a fro-
ta de ônibus que havia sido 70% destruída 
pela administração governamental. As 
perdas econômicas e as dívidas contraídas 
ao fechar o serviço em 1985 terminaram 
ficando na ordem dos US$ 7 milhões. Tra-

tava-se de uma perda de 30 vezes o capital 
investido, em uma conjuntura econômi-
ca impossível de superar operando com 
critérios empresariais. Assim, quebrados 
economicamente, nossa possibilidade de 
sobreviver residia no processo educativo 
de autogestão iniciado no próprio Serviço 
Cooperativo de Transporte.

Havíamos vivido nossa primeira ex-
periência de ir enfraquecendo as hie-
rarquias, fomentando um processo par-
ticipativo das pessoas que autogeriam 
diretamente os serviços, assim como das 
comunidades, um processo que já nessa 
época havia propiciado um incipiente, 
mas significativo sentido de identidade. 

Ao nos apoiarmos nessa vivência, e sem 
capital financeiro, no ano de 1983 inicia-
mos as Feiras de Consumo Familiar (nos-
sos atuais mercados cooperativos). Com 
os recursos gerados por ela, saldamos 
todas as dívidas contraídas, e, ainda por 
cima, as feiras tornaram-se o motor eco-
nômico principal das atividades atuais 
da Rede Cecosesola. 

Nota-se que essas múltiplas atividades 
se desenrolaram majoritariamente utili-
zando recursos próprios. Como exemplo 
temos a construção de nosso Centro In-
tegral Cooperativo de Saúde, avaliado em 
cerca de US$ 3 milhões – no qual investi-
mos uma porcentagem importante dos ex-

E, posteriormente, depois de cerca 
de 20 meses de numerosos protestos 
contra o dito aumento, assumimos a 
maior parte do serviço de transporte 
de ônibus da cidade de Barquisimeto, 
com o compromisso de manter a tarifa
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cedentes das feiras, assim como o produzi-
do por diferentes iniciativas cooperativas.

Novos caminhos e 
relações com o poder

Depois da experiência do Serviço Coo-
perativo de Transporte, a Rede tomaria um 
rumo diferente. Já não seria mais a mes-
ma. Ainda que mantidos e reforçados nos-
sos fundamentos iniciais, a autogestão foi 
continuada e aprofundada num processo 
de transformação pessoal e organizacional 
que nos levou por outros caminhos.

Nesta caminhada aprendemos que 
nosso processo aberto à diversidade en-
tra em contradição com o mundo da luta 
pelo ou contra o poder. As relações de 
competição que se geram nesta luta po-
deriam ser uma das principais causas que 
nos levaram à crise humanitária atual e 
constituem justamente as relações que 
tentamos transformar. 

Fomos aprendendo a evitar que nossos 
encontros e reuniões se constituíssem 
em instâncias burocráticas obrigatórias 
para tomar decisões, de tal maneira que 
qualquer um possa desenvolver iniciati-
vas sem passar por esse filtro. Ainda que 
as reuniões sirvam para tomar decisões, 
este não é seu papel fundamental. O fun-
damental se encontra na conversação 
sobre nossas maneiras de nos relacionar, 
assim como em ir consensuando crité-
rios coletivos baseados em nossos fun-
damentos éticos de responsabilidade, 
apoio mútuo e equidade.

Assim promovemos a ideia de que nos 
tornássemos responsáveis e atuásse-
mos sem necessidade de esperar uma 
reunião, amparados sobre os critérios e 
fundamentos que fomos construindo. 
Mas é claro que, no caso de uma pessoa 
atuar por critérios pessoais, descolados 
dos critérios e fundamentos coletivos, se 
colocaria fora de nossos consensos assu-
mindo individualmente as consequên-
cias dessa ação.

Nem um nem outro
Assim, fomos deixando de ser uma or-

ganização vertical, mas sem tampouco 
querer nos converter em uma organi-
zação horizontal onde tudo, ou quase 
tudo, tenha que passar por uma reunião, 
organizações estas que tendem a ser ain-
da mais burocráticas que as verticais. 
Nem um, nem outro. Tentamos ir mais 

além da dualidade de ser horizontal ou 
vertical, imposta pelos nossos conceitos 
culturais. Trata-se de um projeto coleti-
vo (mas não coletivista), onde estamos 
muito pendentes dos mecanismos cul-
turais de nivelação que tendem a reduzir 
cada qual ao menor denominador co-
mum, castrando nossa evolução pessoal. 
O fundamental é essa evolução indivi-
dual, que transcende o individualismo. 

Desta maneira vamos aprendendo que 
as relações niveladoras são como um 
tumor que faz metástase rapidamente 
se não se corta a tempo. Sugam nossas 
energias assim como a kriptonita faz 
com o Super-Homem.

O simples e o complexo
Aprendemos além de tudo que sair das 

relações hierárquicas não se decreta, 
tampouco se pode decretar a confiança, 
e que a equidade só se constrói enquan-
to reconhecemos e respeitamos o que 
nos diferencia pois não somos iguais. 
Muitos elementos que tendemos a con-

siderar naturais e insubstituíveis para 
realização de qualquer atividade, não 
são só desnecessários, mas também po-
dem se converter em impedimentos que 
em vez de integrar, dividem e separam. 
Como exemplo, a negativa a comparti-
lhar as responsabilidades, a inviolabili-
dade das leis de mercado, a competição 
como regra de ouro da produtividade, 
a diferenciação salarial como elemento 
fundamental de motivação, assim como 
a ênfase na especialização. 

Assim compreendemos que fomos 
formados em uma sociedade da separa-
ção. De tal maneira que vivemos imersos 
numa cultura que tende a dar ênfase ao 
que nos separa, mas não na imensa ri-
queza que nos une, pois todos e todas 
buscamos resolver as mesmas necessida-
des. Contrariamente, nosso processo vai 
até a integração, construindo relações 
harmônicas de confiança e respeito ba-
seadas na responsabilidade, equidade e 
no apoio mútuo. Enfim, em relações em-
páticas e compassivas. 

Derrubando fronteiras
Desde a época dos ônibus propiciamos a 

participação das comunidades na gestão 
dos serviços da rede. Trata-se de um es-

Assim, fomos 
deixando de ser 
uma organização 
vertical, mas sem 
tampouco querer 
nos converter em 
uma organização 
horizontal onde 
tudo, ou quase 

tudo, tenha 
que passar por 
uma reunião

forço permanente para transcender essa 
fronteira entre o que serve e o que é ser-
vido. Um esforço que implica ser conse-
quentes com nossos fundamentos éticos 
sendo fiel a palavra empenhada. 

O resultado foi uma crescente identifi-
cação da população em geral com o que 
vamos nos tornando. 

Essa relação comunitária empática con-
tinuou a se aprofundar com o tempo e ante 
às situações dramáticas que vão aconte-
cendo com o país, tentamos responder 
solidariamente. Por exemplo, nos anos de 
extrema escassez de produtos básicos, en-
tre os anos de 2014 e 2018, nossas feiras 
eram a principal alternativa que tinham 
grande parte das pessoas para conseguir 
alguns desses produtos.

Enquanto muitos negócios se desfa-
ziam rapidamente das mercadorias que 
escasseavam vendendo-as por maior vo-
lume, em nosso caso distribuíamos com 
critérios de equidade, buscando que o 
pouco que se tinha alcançasse o máxi-
mo número de pessoas. Podia ser só um 
quilo de macarrão, arroz ou farinha de 
mandioca por pessoa. De igual maneira, 
as trabalhadoras e trabalhadores que ge-
riam diretamente os serviços da rede po-
diam levar a mesma quantidade. 

Nessa época, mais de cem mil pessoas vi-
nham semanalmente fazer suas compras, 
nos mais de 300 entrepostos existentes. O 
trabalho começava às 6 da manhã e ia até 
altas horas da noite (em uma ocasião até 
as 23h). Só fechávamos os portões quan-
do a última pessoa fazia suas compras, 
para levar a seu lar algo de comer.

Na ocasião do apagão elétrico de cinco 
dias em março de 2018, com a maioria da 
população sem condições para fazer suas 

Desde a época dos ônibus propiciamos 
a participação das comunidades na 
gestão dos serviços da rede. Trata-
se de um esforço permanente para 
transcender essa fronteira entre 

o que serve e o que é servido

compras e sem luz nos pontos de venda, 
os negócios que comercializavam comida 
na cidade fecharam suas portas temen-
do saques. Contrariamente, nossas feiras 
se mantiveram abertas fornecendo mais 
de 100 toneladas de verduras, o que para 
muitos foi sua única possibilidade de levar 
comida às suas casas.

Essa longa história de empatia comuni-
tária concorda com os resultados de uma 
pesquisa, realizada na cidade de Barqui-
simeto pelo Centro Gumilla, e financiada 
pela Unviersidade Católica Andrés Bello 
(2018), dentro da qual foi ressaltado que 
90% dos entrevistados respondeu que, se 
alguém tentasse prejudicar a Cecosesola, 
a apoiaria e faria qualquer coisa para de-
fendê-la. 

Isto se manifesta diariamente na atitu-
de de cuidado pelos serviços da rede e por 
uma confiança em participar, seja pessoal-
mente ou por meio das redes, dando opi-
niões ou sugestões. 

Resiliência: uma história de 
tenacidade e flexibilidade

A capacidade de resiliência, demonstra-
da ante a derrocada econômica derivada 
da experiência do Serviço Cooperativo de 
Transporte, foi se aprofundando com o 
tempo, e se manifesta hoje diante da dra-
mática situação que se vive no país, agora 
ampliada com a chegada da pandemia. 

Ao longo dos anos, enfrentamos os “vai 
e vem” do país, entre eles, saques massi-
vos, três golpes de Estado, violentas ma-
nifestações ao redor de nossas instalações 
e também, diante das intrigas políticas da 
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TECNOLOGIA 
ABERTA E O 

PROJETO 
SANTOS 

ÀS CEGAS

De um lado temos professor ciente da não neutralidade 
da tecnociência capitalista e ansioso por colocar em 

prática os conhecimentos e os ideias da tecnologia aberta. 
Do outro uma cidade que necessita de maior inclusão, 
interação e questionamentos sobre sua história, na 

maioria das vezes contada a partir da ótica dos vencedores. 
O que saiu disso foi o Projeto Santos às Cegas, descrito 

aqui por seu próprio idealizador Renato Frosch

Esse texto foi elaborado por um coletivo de autoras e autores da 
Red Cecosesola, cujos escritos são produtos do seu conviver e 
compartilhar

O BEM VIVER EM COMUNIDADE

época, desenrolando estratégias de sobre-
vivência quando o governo venezuelano 
tinha como política a expropriação de 
múltiplas empresas por decreto. 

A essa altura, pelo que se dizia nos corre-
dores, já não éramos o movimento subver-
sivo de extrema esquerda dos anos 1970, 
mas, por capricho da graça, tínhamos nos 
convertido em capitalistas raquíticos. 

E foi assim durante os últimos tempos, 
uma vez passada a bonança petroleira e 
agora com o bloqueio e a pandemia, o 
que se evidencia de novo com força é a 
resiliência que se encontra implícita em 
nosso processo transformador. 

Foi um período no qual tivemos que 
nos adaptar praticamente de imediato 
às mudanças permanentes tanto das leis 
como das regras do jogo informal, saben-
do intuir quando uma predomina sobre 
a outra e, ao mesmo tempo, ter presente 
nossa posição ética ante o avanço cres-
cente da corrupção.

Estamos enfrentando uma realidade 
permanentemente mutável, que nos exi-
ge a flexibilidade de adaptação ante as 
novas situações que vão se apresentando, 
muitas vezes sem aviso prévio. Vivencia-
mos uma inflação que obrigou a cortar-
mos oito zeros da moeda e já se anunciam 
mais seis, totalizando quatorze. Assim, 
experimentamos a repentina e enorme 
baixa do poder aquisitivo da população. 

Depois de passar primeiro por uma dra-
mática escassez de alimentos, agora nos 
encontramos em uma situação de abun-

A pandemia do coronavírus acelerou 
alguns processos de colaboração digi-
tal internacional, destacadamente em 
nosso país. Pode parecer algo distante 
e inoportuno comentar este aspecto em 
momento mundial tão calamitoso, po-
rém, de maneira esperançosa e em algu-
ma medida revolucionária, novas redes 
solidárias foram formadas, fortalecidas e 
geridas, por exemplo, com o desenvolvi-
mento, produção e disponibilização dos 
protetores faciais, chamados popular-

mente de face shields. Este dispositivo 
foi (e é) largamente utilizado por equipes 
de profissionais de saúde como uma bar-
reira mecânica de proteção à dispersão 
de vírus. Nesta produção, intencional-
mente estruturada em pequenos grupos 
de trabalho, pessoas descobriram outras 
pessoas, muitas vezes vizinhos de bairros 
ou de cidades próximas a partir de suas 
habilidades, vontades e atuações diver-
sas utilizando-se de tecnologia aberta e 
uma dose de entusiasmo em buscar con-

tribuir de algum modo com a situação 
emergencial do início da pandemia.

Quando o vírus chegou à Europa, em 
meados do início do ano de 2019, a rede 
maker mundial já se mobilizava trocando 
e intercambiando digitalmente os arqui-
vos que mais se adequavam a critérios de 
produção ágil, consumo de materiais efi-
cazes e adequação às legislações sanitá-
rias de cada país. Portanto, não é distante 
dizer que a tecnologia aberta, por meio 
de recursos do compartilhamento digi-

dância com uma sobreoferta por parte 
de novos negócios improvisados que não 
cumprem as medidas sanitárias, que eva-
dem até o imposto de valor agregado e 
pagam salários precários. Padecemos uma 
escassez endêmica de eletricidade que es-
poradicamente paralisa diferentes regiões 
e, em uma ocasião inesquecível, o país in-
teiro por cerca de cinco dias. Sofremos fre-
quentes quedas das conexões dos pontos 
de venda que terminam paralisando suas 
atividades por dias inteiros. 

Passamos a ser obrigados a criar nossas 
próprias rotas de transporte para suprir 
as grandes falhas desse serviço público. 
Ainda assim, mantivemos sempre aber-
tos nossos serviços quando os demais 
fechavam ante ameaças de saque e isso 
muitas vezes em meio a violentos enfren-
tamentos de manifestantes com as for-
ças de segurança. Acabamos por superar 
uma reiterada escassez de combustível 
que por momentos paralisa os processos 
produtivos assim como a distribuição de 
mercadorias. E em meio a todas essas 
circunstâncias, confrontamos uma pan-
demia com quarentenas e medidas sani-
tárias que incluem fechamentos tempo-
rários e toques de recolher.

É evidente que imersos a esses proble-
mas e muitos outros se reduziu a perio-
dicidade de nossos encontros educativos 
e se afeta grandemente nossas receitas e 
custos, assim como o que recebem perio-
dicamente os associados e associadas. 

Frente a essas situações, nosso proces-
so educativo continuou se fortalecendo, 
a grande maioria dos produtores e pro-
dutoras da rede segue produzindo e nos-
sos serviços continuam sendo para a po-
pulação, por longo período, a alternativa 
mais econômica. De maneira que, ante 
as penúrias que confrontam a maioria 
dos venezuelanos e venezuelanas, nosso 
aporte solidário tem mais importância.

REPRODUÇÃO

RE
PR

OD
UÇ

ÃO



R
E

V
I

S
T

A
 

A
L

T
E

R
N

A
T

I
V

A
S

 
S

O
L

I
D

Á
R

I
A

S

28

R
E

V
I

S
T

A
 

A
L

T
E

R
N

A
T

I
V

A
S

 
S

O
L

I
D

Á
R

I
A

S

29

to digital, há muitas tarefas artesanais 
realizadas para garantia de contrastes 
visuais e táteis, como o uso de pinturas 
e texturas diferentes que apoiam o uso 
destas réplicas por pessoas nas mais va-
riadas habilidades sensoriais, como a vi-
são ou o conforto tátil.

O monumento dos 100 anos da imigra-
ção japonesa, da artista Tomie Ohtake, 
homenageia a chegada do navio Kasa-
to Maru, em 1908, ao Porto de Santos. O 
Kasato Maru foi originalmente um navio 
russo chamado Kazan que foi utilizado 
como navio-hospital durante a Guerra 
Russo-Japonesa. Foi adaptado para ser 
um navio de passageiros e transportou os 
soldados que tinham combatido na Man-
chúria de volta para o Japão.

Em 1908, o navio trouxe o primeiro 
grupo de imigrantes japoneses para o 
Brasil. A viagem começou no porto de 
Kobe e terminou 52 dias depois, no Por-
to de Santos em 18 de junho de 1908. 
Vieram nesta viagem de imigração 165 
famílias que foram trabalhar, em grande 
parte, nos cafezais do oeste paulista.

Em 1907 alguns imigrantes japoneses 
chegaram ao Brasil, período de aproxi-
madamente 7 meses antes da chegada do 
Kasato Maru, e há registros que chegaram 
a fundar uma colônia agrícola na fazen-
da Santo Antônio, no atual município 

de Conceição de Macabu (então distrito 
de Macaé), no estado do Rio de Janeiro. 
Entretanto, foi a chegada deste primeiro 
grupo trazido pelo Kasato Maru que ini-
ciou um fluxo contínuo de imigração de 
japoneses para o Brasil. 

É este contexto, por exemplo do apro-
fundamento e reflexão histórica de que 
já havia japoneses no Brasil mesmo antes 
da chegada do Kasato Maru e relevância 
monumental de abordagem também de 
outros povos que se desenrola nosso traje-
to. Assim, a ressignificação e a valorização 
das nossas ancestralidades em contexto 
plurinacional  são colocados em discussão 

durante o circuito do projeto, para amparo 
e enriquecimento da avaliação e entendi-
mentos dos temas de memória.

Já a parada à frente das esculturas de 
Lydia Federici e Maria José Resende apon-
tam para uma grande disparidade entre 
representações masculinas quando com-
paradas a das figuras femininas isoladas. 
A cidade de Santos tem apenas três monu-
mentos em áreas públicas representando 
figuras femininas - apenas 3% dos cerca 
de 130 localizados em áreas públicas na ci-
dade. Para piorar, as duas já citadas estão 
situadas lado a lado na orla da praia próxi-
mo ao canal 3, e a terceira - Maria Coelho 
Lopes - não se encontra mais no seu local 
original, na Zona Noroeste, por motivo de 
furto ou vandalismo. Lembrando: esse le-
vantamento não inclui figuras míticas ou 
religiosas, como: Yemanjá, Ninfa e Sereias

Na cidade de São Paulo a situação é ain-
da mais crítica. Em informação de 2020, 
das 370 esculturas em locais públicos ape-
nas 5 - 1,3% - são de representações de 
mulheres, levando-se em conta a exclu-
são de figuras genéricas e divinas, como 
na metodologia do caso de Santos.

Por fim, a escultura dos 500 anos do 
“Descobrimento” na praça do Aquário 
(Praça Vereador Luiz La Scala), de Regina 
Maria Lourenço Adegas e Rica Mota, foi 
construída pela comunidade portuguesa 
da cidade e foi inaugurada no Dia de Por-
tugal, em 10 de junho de 1988. Mas, ao 
mesmo tempo: que território invadido ho-
menageia os invasores em um dos lugares 
de maior destaque da cidade? E para am-
pliação da memória, quais as outras escul-
turas da cidade ou mesmo de outros locais 
homenageiam os povos originários que já 

O Projeto “Santos 
às Cegas”(...) tem 

como objetivo 
dar acesso às 
pessoas com e 

sem deficiência 
a trajetos ao 

longo da ciclovia 
de Santos/SP, 
com paradas 

pedagogicamente 
mediadas a 

monumentos, 
prédios de 
interesse 

histórico e outros 
espaços urbanos, 

como praças e 
outros contextos 

da cidade

tal, fez com que essas face shields fossem 
executadas de maneira colaborativa antes 
mesmo da chegada do vírus ao Brasil, em 
março de 2020.

Vale destacar aqui dois pontos do con-
texto de tecnologia aberta abordados 
neste texto: o compartilhamento e o fazer 
digital. O compartilhamento (em inglês, 
share) é o ato de trocar arquivos em pers-
pectiva do open source (ou o código aber-
to) de projetos de algum objeto ou produ-
to. E o fazer digital é o ato de produção em 
pequena e média escala utilizando-se de 
máquinas que tiveram prazos de patentes 
findados e assim estimularam, por via me-
nos burocratizada, a aceleração da fabri-
cação digital chegar ao acesso mais popu-
lar, por exemplo o uso de impressoras 3d.

SANTOS ÀS CEGAS
Alan Neste contexto de experiência e 

reconhecimento prático da tecnologia 
aberta, em novembro de 2020, surge o 
Projeto “Santos às Cegas”. Motivado por 
edital da Secretaria da Cultura da Prefei-
tura de Santos/SP, relacionado ao Prê-
mio Alcides Mesquita, o projeto tem seu 
início operacional nos meses de janeiro e 
fevereiro de 2021.

O projeto tem como objetivo dar acesso 
às pessoas com e sem deficiência a traje-
tos ao longo da ciclovia de Santos/SP, com 
paradas pedagogicamente mediadas a 
monumentos, prédios de interesse histó-
rico e outros espaços urbanos, como pra-
ças e outros contextos da cidade.

A tecnologia aberta, no caso aquelas 
utilizadas no projeto, se traduz por meio 
de ações da cultura maker que é entendi-
da pelas ações do “faça você mesmo”. Do 
inglês,  do it yourself (DiY), o que enten-
demos hoje como cultura maker nasce de 
modo mais estruturado em 2001, com o 
estadunidense Neil Gershenfeld, quando 
diretor do Center of Bits and Atoms - CBA, 
do MIT. Motivado pela necessidade de re-
solver problemas de ordem tecnológica 
cada vez mais multidisciplinares, enca-
rando-os como um processo e de modo 
mais rápido, criou uma disciplina chama-
da “How to make (almost) everything”, 
algo traduzido livremente como, “Como 
fazer (quase) todas as coisas”.

Para que o projeto pudesse ocorrer em 
Santos a partir destes princípios da tec-
nologia aberta e de modo integrado e 
democrático foram desenvolvidas réplicas 

em modelos digitais impressos em 3d de 
monumentos e também desenvolvida e 
adaptada uma bicicleta dupla em modelo 
triciclo. O triciclo acolhe, por exemplo, 
as pessoas com deficiência visual que po-
dem fazer parte dos percursos e também 
pessoas que não possuem habilidade em 
andar de bicicleta.

Cabe uma abordagem que o projeto im-
plantado na cidade de Santos tem a pos-
sibilidade de ser expandido para outras 
cidades, devido à sua facilidade de opera-
ção a partir de metodologia desenvolvida.

Na metodologia citada, um ponto que se 
destaca e que passa pela tecnologia aberta 
é a produção dos monumentos do trajeto, 
em formato de miniaturas com uso de re-
cursos da impressão 3d. Para dimensiona-

mento das paradas foram, escolhidos de 
modo intencional monumentos que além 
de representatividade histórica e urbana 
provocassem reflexões críticas, da própria 
implantação daquele patrimônio e especi-
ficidades dos monumentos.

Aqui cabe um aprofundamento con-
ceitual de que há movimentos mundiais, 
bastante evidentes na Europa e em países 
latino-americanos como Argentina (que 
em 2013 substituiu uma escultura de Cris-
tóvão Colombo por liderança indígena), 
Chile e Colômbia, que colocam em pauta a 
retirada ou substituição de monumentos 
que fazem referência a personagens es-
cravocratas, racistas e outros.

Vale entender, também, que os monu-
mentos são o ponto de partida para susci-
tar as discussões relacionadas à memória 
e, por outro lado, a simples retirada de 
uma escultura como vem ocorrendo em 
outros países, parece não resolver por 
completo as discussões relativas a deter-
minadas representatividades e contextos. 
É neste âmbito, da ação afirmativa de re-
conhecimento das memórias relacionadas 
aos monumentos, suas interpretações e 
olhar crítico de celebrações ou desvios de-
las que o projeto se posiciona.

Foram produzidas aproximadamente 
20 réplicas com o uso de fabricação di-
gital e o trajeto tem paradas nestes mo-
numentos. Alguns locais não foram pro-
duzidas réplicas mas também oferecem 
paradas pedagógicas que contribuem 
para discussão e reflexão a respeito das 
aprendizagens que determinadas está-
tuas podem ajudar a entender ou des-
confiar de definições muitas vezes este-
reotipadas a certos contextos.

MONUMENTOS, TECNOLOGIA 
ABERTA E ACESSIBILIDADE

Alguns exemplos dos monumentos 
que o projeto “Santos às cegas” oferece 
como paradas para reconhecimento tátil 
das réplicas e dos próprios monumentos 
são a Escultura dos 100 anos da Imigra-
ção Japonesa; Lydia Federici / Maria 
José Resende; e o de 500 anos do “des-
cobrimento”, ou seja de cinco séculos da 
invasão européia ao território que viria a 
ser chamado Brasil.

Além do apoio dos requisitos da tecno-
logia aberta para produção das réplicas 
para acesso inclusivo, como citados  an-
teriormente o fazer e o compartilhamen-

Portanto, não é distante dizer que 
a tecnologia aberta, por meio de 

recursos do compartilhamento digital, 
fez com que essas face shields fossem 
executadas de maneira colaborativa 
antes mesmo da chegada do vírus 

ao Brasil, em março de 2020
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Fortaleça circuitos sem exploração! 
Alguns exemplos 
dos monumentos 

que o projeto 
“Santos às cegas” 

oferece como 
paradas para 

reconhecimento 
tátil das réplicas 
e dos próprios 
monumentos 

são a Escultura 
dos 100 anos 
da Imigração 

Japonesa; Lydia 
Federici / Maria 
José Resende; e 
o de 500 anos do 
“descobrimento”, 
ou seja de cinco 

séculos da 
invasão européia 

ao território 
que viria a ser 
chamado Brasil

Renato Frosch, 
Professor 
universitário, 
doutor em 

educação, mestre em Engenharia 
civil, promotor e articulador de 
projetos de inovação cidadã com 
foco na inclusão das pessoas 
com deficiência com o uso da 
fabricação digital. Autor do livro 
“O mundo em 3d”

estavam por aqui antes dos europeus? E 
com essa pergunta, é feita conexão com 
um monumento que fica na Universidade 
Federal de Santa Catarina.

Trata-se de um monumento que ajuda 
a entender a representação da caravela 
santista em homenagem aos 500 anos da 
conquista mas também, como um contra-
ponto de valorização da memória às pes-
soas que estavam aqui antes do holocaus-
to indígena chamado de descrobrimento. 
O monumento na UFSC foi inaugurado 
em 1995 e elaborado por Ivens Fontoura, 
Aurora Mendes e Márcia Simões. A moti-
vação para criação do monumento surgiu 

da iniciativa de um dos reitores da Univer-
sidade, em 1992, de realizar um concurso 
para um projeto de edificação monumen-
tal. O Novo Sol , além de representar a 
ruptura cultural ocorrida a partir do ge-
nocídio realizado pels europeus, segundo 
o Departamento Artístitico Cultural da 
UFSC, serve para “ser uma critica à forma 
como foi iniciado o processo colonial”,  
formar “uma nova mentalidade de cons-
ciência crítica com relação à realidade”, e 
também “servir à recuperação da dignida-
de e emancipação dos povos, e à garantia 
dos direitos humanos”.

É este contexto histórico e de memória 
que, apoiado no ferramental da tecnolo-
gia, aberta temos a possibilidade de ana-
lisar e refletir que o projeto “Santos às 
cegas” propõe um roteiro inclusivo nos 
aspectos sensoriais e históricos, que vai 
além da contemplação artística ofertada 
pela cidade, mas sobretudo uma profun-
da argumentação para novos olhares 
experienciais e críticos ao modo que nos 
relacionamos com as comunidades e com 
outros cenários de apagamentos ou ain-
da, dos conteúdos valiosos deturpados 
ou assertivos a determinados contextos 
sociais e educacionais.

Dessa forma, o projeto aqui retratado 
tem sido fundamental para que pessoas 
com e sem deficiência conheçam e reco-
nheçam estas abordagens, de modo livre 
e gratuito, por conta da parceria com a 
Prefeitura de Santos. Afinal, importa que 
saibamos a razão de existir de cada mo-
numento, para que possamos questionar 
se seu papel social serve para reafirmar as 
relações de poder injustas ou para edifi-
car um modelo de sociedade mais justo. 
Proporcionar esse conhecimento a todos 
e todas é auxiliar de forma decisiva na 
democratização do acesso à cidadania no 
município de Santos.
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