ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

Marina Fagundes de Araújo

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA:
UM CAMINHO PARA A EFETIVAÇÃO DE JUSTIÇA AMBIENTAL

Belo Horizonte
2018

Marina Fagundes de Araújo

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA: um caminho para a efetivação de justiça
ambiental

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Direito, na linha de pesquisa
Direito, Sustentabilidade e Direitos Humanos,
da Escola Superior Dom Helder Câmara, como
requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Direito.
Orientador: Prof. Dr. João Batista Moreira
Pinto

Belo Horizonte
2018

ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA

Marina Fagundes de Araújo

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA: um caminho para a efetivação de justiça
ambiental

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Direito, na linha de pesquisa
Direito, Sustentabilidade e Direitos Humanos, da
Escola Superior Dom Helder Câmara, como
requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Direito.

Aprovado em: ____/____/ 2018

Orientador: Prof. Dr. João Batista Moreira Pinto

Professor Membro da Banca: Dr. Giovani Clark

Professor Membro da Banca: Dr. André de Paiva Toledo

Nota: ____
Belo Horizonte

2018

AGREDECIMENTOS
Gostaria de agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para a
elaboração deste estudo.
Sem estabelecer uma ordem de prioridade, agradeço a todos que me inspiraram,
incentivaram-me, criticaram-me e me apoiaram durante essa trajetória. Tão importantes
quanto o reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido, são as críticas, o
reconhecimento das falhas e das potencialidades.
Dessa forma, agradeço a amiga e Mestre, Nayara Rodrigues Medrado, que ainda
na graduação me apresentou e incentivou a participar de projetos de iniciação científica e
grupos de estudo. À Professora Adriana Goulart de Sena Orsini, que por meio do grupo de
estudos pesquisa e extensão, denominado Resolução de Conflitos e Acesso à Justiça RECAJ/UFMG, acolheu-me e me ensinou os caminhos e a responsabilidade em se pesquisar.
Ao amigo e Orientador Prof. João Batista que por não querer nos influenciar e nos
limitar com respostas prontas, as quais infantilmente buscamos, generosamente nos desorienta
com seus questionamentos e sabedoria. Todo o meu respeito e admiração pela sua serenidade
e humildade.
Aos meus companheiros do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Meio Ambiente,
Epistemologia Ambiental e dos Direitos Humanos e Processos de Construção da
Sustentabilidade: Lucas, Tânia, Rogério, Vanessa, Carolina Castro, Lisiane, Prof.ª Marisa,
Prof. Rogério, pelas reflexões, debates e construção a partir de múltiplas perspectivas.
Ao Projeto LEIA - Laboratório Ecossistêmico Interdisciplinar de Aprendizagem,
coordenado pela Prof.ª Ediméia Ribeiro no Centro Universitário UNA, por me permitir
acompanhar e aprender com o trabalho desenvolvido pelo grupo.
Ao amigo e professor André de Paiva Toledo que ainda sem me conhecer
permitiu que eu o acompanhasse em suas aulas e nas atividades acadêmicas no estágio de
docência, confiando-me ainda a responsabilidade de publicar e apresentar um artigo em
coautoria na cidade de Braga, em Portugal.
Agradeço ao meu amigo e colega Fernando Rodrigues pelas críticas, provocações
e reflexões que engradecem a minha forma de pensar e de me questionar, não aceitando
respostas simples.
Agradeço às amigas e colegas Adreia Bonifácio e Vânia Agda por
compartilharem comigo o peso e as angústias dos estudos e dos prazos para a entrega de
artigos.

Ao amigo e professor Kiwonghi, pelos almoços, cafés, conselhos e sábias lições.
Agradeço à Escola Superior Dom Helder Câmara por valorizar seus alunos,
conceder bolsa de estudos aos que se esforçam e aos que precisam, ampliando o acesso à
educação, bem como pelo investimento que faz em infraestrutura e tecnologia, possibilitando
o acesso dos alunos ao que há de melhor em questão de ensino, além de construir um
ambiente harmonioso entre funcionários, alunos e professores.
A todos os funcionários da Escola Superior Dom Helder Câmara que trabalham e
se esforçam diariamente para que a escola funcione da melhor forma possível para os alunos,
acolhendo-os e os orientando com respeito e educação.
Agradeço a Rosely, a Isabel e a Ana Valéria pelos sorrisos e abraços quotidianos e
pela paciência e ajuda na resolução de formalidades e burocracias do dia-a-dia.
Agradeço aos meus pais pelo exemplo, pela firmeza, pela compreensão e respeito
às minhas escolhas, que nunca aceitaram menos do que eu poderia dar, sempre exigiram o
meu melhor e me apoiaram nos momentos difíceis.
Agradeço aos meus irmãos por serem meus melhores companheiros, que mesmo
morando longe sempre se fazem presentes.
Aos meus amigos Débora, Ana Luísa, Pedro Henrique, Juliana, Frederico, John
Anderson, Kênia Andriele, João Vitor, Mayra, Júlia, Sara, Henrique, Camila, Jô e Fabiana
pelos momentos de descontração que me dão o equilíbrio necessário para prosseguir com os
meus estudos.
Agradeço ao Raphael que me conheceu já em fase de elaboração da dissertação e
com carinho me apoiou, confortou-me, trouxe-me calma e tranquilidade nesse momento de
ansiedade e inquietação.
A todos vocês muito obrigada por me acompanharem nessa caminhada.

“Transportai um punhado
de terra todos os dias e
fareis uma montanha”.
(Confúcio)

RESUMO
A presente dissertação parte da contradição existente entre o capitalismo hegemônico e a
justiça socioambiental para propor uma reflexão crítica sobre a Economia Popular Solidária
compreendida como um modo de organização social, produção, distribuição e consumo de
bens e serviços mais consentâneo com a interdisciplinariedade e interdependência: ambiental,
cultural, econômica e política, imprescindíveis à efetivação da justiça. O estudo se apoia na
teoria social da justiça como delineada por Nancy Fraser, para quem a justiça realiza-se a
partir da satisfação de três dimensões interdependentes: distribuição (de recursos),
reconhecimento (e respeito às diferenças entre coletividades) e representação (em todo
domínio simbólico), conjugando três diferentes campos da vida humana, economia, cultura e
política. Para além da teoria da justiça segundo Fraser, o estudo ressalta a fundamentalidade
da Justiça Ambiental, entendendo ser o meio ambiente o ponto de início, meio e fim de todos
os demais campos de realização da vida humana e, portanto, também da justiça. Nesse
sentido, o estudo manifesta-se como um esforço verso o reconhecimento da questão ambiental
como campo de tensão existente entre os eixos estruturantes da justiça. Enquanto meio que
interfere no funcionamento dos sistemas socioeconômicos e socioculturais, a questão
ambiental também deve ser objeto do projeto político de uma sociedade que se pretenda justa.
Assim, a pesquisa visa analisar se e como a Economia Popular Solidária, ao compreender
princípios éticos, como a proteção e promoção da dignidade humana e do meio ambiente,
como seu norte e seu limite, seria capaz de ecologizar, humanizar e eticizar os processos
produtivos. Para tanto, aborda-se o problema proposto de forma qualitativa. Adota-se o
método hipotético-dedutivo de pesquisa bibliográfica exploratória, buscando-se os subsídios e
argumentos necessários sobretudo a partir da análise de posicionamentos doutrinários sobre o
tema. Intenta-se, assim, fornecer subsídio teórico à superação do tradicional sistema
capitalista e contribuir para a reinvenção de novas formas de coexistir que sejam dignas,
éticas e plurais para cada existência singular. A presente dissertação foi desenvolvida no
Programa de Mestrado em Direito Ambiental da Escola Superior Dom Helder Câmara.
Palavras-chave: Capitalismo. Economia
Interdependência. Emancipação Social.
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RIASSUNTO
Questo lavoro parte dalla esistente contraddizione tra il capitalismo egemonico e la giustizia
sociale ed ambientale per proporre una riflessione critica sull’Economia Popolare Solidale
intesa come un modo di organizzazione sociale, produzione, distribuzione e consumo di beni
e servizi più in linea con l'interdisciplinarietà e l'interdipendenza: ambientale, culturale,
economica e politica, essenziale per una giustizia effettiva. Lo studio si basa sulla teoria
sociale della giustizia come delineata da Nancy Fraser, per la quale viene effettuata la
giustizia dalla soddisfazione di tre dimensioni correlate: distribuzione (di risorse), il
riconoscimento (e il rispetto per le differenze tra le comunità) e la rappresentazione (in tutto il
dominio simbolico), combinando tre diversi campi della vita umana, economia, cultura e
politica. Oltre alla teoria della giustizia secondo Fraser, lo studio sottolinea la fundamentalità
della giustizia ambientale, presupponendo l'ambiente come il punto di inizio, metà e fine di
tutti i campi realizzabili della vita umana e quindi anche della giustizia. In questo senso, lo
studio manifesta come uno sforzo verso il riconoscimento della questione ambientale come un
campo di tensione tra gli assi strutturanti della giustizia. Come mezzo che interferisce nel
funzionamento dei sistemi socio-economici e socio-culturali, le questioni ambientali
dovrebbero essere oggetto del progetto politico di una società che abbia l’intensione di farsi
giusta. Così, la ricerca si propone di analizzare se e come l’Economia Popolare Solidale,
realizzando i principi etici quali la protezione e la promozione della dignità umana e
del'ambiente, come suo nord e il suo limite, sarebbe in grado di rendere i processi produttivi
pìu ecologici, umani ed etici. Si affronta il problema proposto in modo qualitativo. Si adotta il
metodo ipotetico-deduttivo della letteratura, ricerca di sussidi e argomenti necessari
soprattutto dalle posizioni dottrinali di analisi del tema. L'obiettivo è fornire supporto teorico
per superare il tradizionale sistema capitalistico e contribuire alla reinvenzione di nuove
forme di convivenza che siano dignitose, etiche e plurali per ogni esistenza singolare. La
presente dissertazione è stata sviluppata nel Master in Diritto Ambientale della Escola
Superior Dom Helder Câmara.
Parole chiave: Capitalismo. Economia
Interdipendenza. Emancipazione Sociale.
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1 INTRODUÇÃO
Justiça é um tema histórico que remonta aproximações conceituais da Grécia
Antiga e perpassa por modernas teorias políticas que a relacionam à equidade e ao bem-estar.
A discussão se estende por séculos e o seu exaurimento parece ser intangível.
As teorias contemporâneas de justiça propõem soluções diferentes para a
superação do problema. Em um panorama geral, alguns autores entendem que a realização da
justiça perpassa pela redistribuição de “bens primários” ou “renda” a fim de estabelecer um
patamar de equidade material. Outros a compreendem de forma mais abrangente,
relacionando-a a expansão de liberdade substantiva, percebendo o reconhecimento da
desigualdade e da diversidade, constituintes do multiculturalismo, como elementos
imprescindíveis à tomada de decisões.
Nessa perspectiva, a justiça não se encerra à visão economicista, sendo a
redistribuição de “bens primários” ou “renda” somente alguns dos instrumentos úteis à
realização de bem-estar.
O estudo se apoia na Teoria Social da Justiça delineada por Nancy Fraser, filósofa
e cientista política, feminista, para quem a justiça realiza-se a partir da satisfação de três
dimensões interdependentes: distribuição (de recursos), reconhecimento (e respeito às
diferenças entre coletividades) e representação (em todo domínio simbólico), conjugando três
diferentes campos da vida humana, economia, cultura e política.
Transbordando as margens da teoria da justiça como delineada pela autora, o
estudo ressalta nesse âmbito a fundamentalidade da Justiça Ambiental, entendendo ser o meio
ambiente o ponto de início e a base de apoio dos demais campos de realização da vida
humana e, portanto, também da justiça.
Entende-se aqui que fatores socioambientais também geram situações de injustiça,
interferindo no arranjo social. A exemplo têm-se fenômenos naturais, como: a ocorrência de
epidemias, furacões, terremotos e tsunamis, bem como contingências socioambientais, como:
a destinação e tratamento de resíduos, a utilização de agrotóxicos, a contaminação de lençóis
freáticos, a poluição marítima, a reificação de animais, aspectos esses que levam à degradação
ambiental e à precarização da vida, afetando a todos, em especial as populações de baixa
renda.
Visto que o conceito de justiça decorre de uma construção social, a justiça
ambiental apresenta-se como um campo de debate inerente à justiça social, que parte do
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reconhecimento da imprescindibilidade em se adequar os eixos: socioeconômico,
sociopolítico e sociocultural à questão ambiental a fim de se realizar justiça.
Nesse sentido, o presente estudo manifesta-se como um esforço verso o
reconhecimento da questão ambiental como campo de tensão entre os eixos estruturantes da
justiça. Enquanto meio que interfere no funcionamento dos sistemas socioeconômicos e
socioculturais, a questão ambiental também deve ser objeto do projeto político de uma
sociedade que se pretenda justa.
A partir desse amplo entendimento do que vem a ser a justiça, sem pretender
esgotar o tema, a presente dissertação realiza uma crítica ao atual modelo hegemônico de
produção que influencia diretamente na organização das relações sociais, denunciando a sua
incompatibilidade com qualquer pretensão de justiça que se tenha. Nesses termos a pesquisa
visa analisar se e como a Economia Popular Solidária, ao se pautar pela redistribuição,
reconhecimento, participação e preservação, poderia ser um modelo de produção adequado à
realização da justiça social.
A necessidade em se pesquisar o tema concentra-se em sua relevância social. É
fundamental que se analise e se reflita sobre os rumos que a sociedade global tem tomado, em
especial, no que tange ao modelo de produção de bens e de serviços consolidado, que gera
violações atuais à dignidade e ameaça prospectivamente a existência não só humana. A
inquietação sobre o tema parte da observação diária de situações de desumanidade, de
exploração, indiferença e descartabilidade com que se tratam as pessoas e os seres em geral.
Acredita-se que a Economia Popular Solidária possa servir para reverter essas situações ao
reconhecer o sistema de produção com meio de promoção de bem-estar, desconsiderando a
geração de lucro como finalidade desse processo.
A principal hipótese que subjaz a pesquisa funda-se na possibilidade de a
Economia Popular Solidária consistir em um modelo de produção pós-crescimento, que,
apresentando continuidades com o atual sistema produtivo hegemônico, dele se diferencia ao
compreender princípios éticos, como a proteção e promoção da dignidade humana e do meio
ambiente como seu norte e seu limite. A hipótese é de que a Economia Popular Solidária
possibilite o resgate do trabalho como exercício da dignidade e das potencialidades humanas,
voltado ao bem-estar coletivo para além do lucro individual.
O estudo aborda o problema proposto de forma qualitativa, buscando os subsídios
e argumentos por meio de pesquisa bibliográfica exploratória que visará sobretudo à análise
de posicionamentos doutrinários e documentais sobre o tema. Para tanto, adota-se o método
hipotético-dedutivo de pesquisa e a técnica teórico-documental.
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Dessa forma, o capítulo intitulado Capitalismo Hegemônico: um processo de
geração progressiva de injustiças é destinado a uma breve contextualização e reflexão crítica
sobre o modelo de produção hegemônico vigente, seu funcionamento e implicações
socioambientais, em especial, no que concerne à produção sistêmica de injustiças. Nesse
aspecto, são abordadas e desconstruídas correntes e teorias sociopolíticas utilizadas para
justificar, normalizar e naturalizar a lógica concorrencial e predatória dos processos de
consumo e produção hegemônicos.
Como forma de superar o individualismo, enquanto modus operandi próprio do
capitalismo predominante, são indicados arranjos de gestão compartilhada de recursos que
funcionam na prática. Nesse ponto o estudo se pauta nas pesquisas realizadas pela economista
Elinor Ostrom, que indica e valoriza outras possíveis formas de se viver e se organizar em
sociedade dando centralidade à solidariedade e ao coletivismo ante as injutiças e
desigualdades produzidas pelo individualismo capitalista. Nesse sentido, também é abordada
a racionalidade ambiental proposta por Enrique Leff, por um saber imperfeito que se constrói
diariamente na práxis social, nas relações de “outridade”, fruto da diversidade.
O capítulo seguinte trata da teoria social da justiça adotada pela cientista política
feminista, Nancy Fraser, que identifica o alargamento do núcleo dos debates acerca da teoria
da justiça. Segundo a autora, em um “imaginário político socialista” os debates acerca da
realização da justiça permaneceram restritos à questão da redistribuição e agora, em um
“imaginário político pós-socialista”, ressalta-se a necessidade de reconhecimento, reforçando
as perspectivas sociocultural e sociopolítica da justiça (FRASER, 1997).
Nesse sentido, são analisadas, segundo o entendimento da autora, as relações de
influência e reforço mútuos existentes entre as injustiças econômicas e as injustiças culturais,
indicando a interdependência entre os diferentes campos: socioeconômico, sociocultural e
sociopolítico enquanto condição necessária à realização de justiça. Consequentemente
abordam-se as relações existentes entre os programas e os planos de combate indicados para
fazer frente às injustiças socioeconômicas e socioculturais, que, assim como os males que
tentam remediar, também devem ser combinados entre si de modo a surtir efeitos equânimes
em todos os campos da justiça.
O capítulo subsequente, intitulado Justiça Ambiental, amplia a análise sobre a
justiça ao abordar a dimensão ambiental de forma a ressaltar a sua fundamentalidade.
Entende-se aqui que a relação ser humano e meio ambiente - entre o domínio e a dependência
- marca o início, meio e fim de qualquer pretensão de justiça tanto pela via estrutural quanto
conjuntural. Nesse sentido, são tratadas algumas mudanças ideológicas pelas quais a
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sociedade mundial passou e está passando no que tange à ideia de desenvolvimento e
sustentabilidade, em especial no que diz respeito à criação da expressão desenvolvimento
sustentável, suas contradições e impactos, entendendo que “[...] a injustiça social e a
degradação ambiental têm a mesma raíz.” (ACSELRAD, 2005, p. 221).
Com o objetivo de respaldar um modelo de produção e organização social
eticamente comprometido, direcionado à gestão coletiva de espaços e bens comuns, à
efetivação de direitos humanos e a promoção das múltiplas dimensões de sustentabilidade,
inaugurando uma lógica econômica qualitativa, pós-crescimento, o quarto e último capítulo é
dedicado à análise da Economia Popular Solidária. Esse capítulo destina-se à aproximação
conceitual da expressão, ressaltando a sua origem e as diferentes significações que lhe foram
atribuídas com o decurso do tempo. Em seguida, destacam-se alguns dos princípios e
características que ajudam a moldar esse modo contra-hegemômico de organização social,
produção, distribuição e consumo de bens e serviços.
Nesse sentido, intenta-se superar a concepção clássica restritiva de modelo
econômico para abranger aspectos culturais, políticos e ambientais, colaborando para a
regressão da figura do consumidor à pessoa, parte integrante e ativa de uma coletividade,
sujeito de direito e cidadão. Por fim, são apontados alguns desafios e perspectivas desse
processo de humanização da produção.
Ao final do trabalho são registradas considerações finais que abrangem toda a
pesquisa realizada de modo a entrelaçar os temas e argumentos centrais tratados dando um
fechamento ao estudo.
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2 CAPITALISMO HEGEMÔNICO: UM PROCESSO DE GERAÇÃO
PROGRESSIVA DE INJUSTIÇAS
Atualmente, morre-se de fome, apesar de se produzir comida mais do que
suficiente para alimentar todo o mundo. Morre-se por doenças para as quais já existem
tratamentos adequados e cuja cura já fora descoberta. Morre-se por intolerância e violência,
por não compreender as diferenças e as razões do outro, de frio, de calor, de sede, por
tragédias anunciadas. Adoece-se por padrões de beleza artificiais, por alimentos envenenados,
por exaustão do corpo e da mente. Morrem tantos por tão pouco1.
Marcadas pelo individualismo, pela efemeridade e pela descartabilidade, a vida e
as relações humanas têm valido muito pouco na pós modernidade.
Secularmente, habituou-se a atrelar diferentes aspectos da vida e a própria vida a
uma ficção humana: o dinheiro, o qual já se transformou tanto desde a sua criação que não
mais encontra lastro na realidade, apesar de determinar a vida e a morte dos seres. O constante
processo de aperfeiçoamento e consolidação do capitalismo já perdura há tanto tempo que
“tendemos a tomá-lo como normal ou natural.” (SINGER, 2002, p. 07).
O sistema de produção e abstração de valor monetariamente representado não
constitui um problema em si. O conflito surge quando se dá mais importância à criação do
que ao criador. Ao atrelar a realização da vida humana (nutrição, lazer, moradia, saúde,
educação, relacionamentos) ao capital, reduz-se as possibilidades de vida daqueles que não o
possuem. A crítica que aqui se faz refere-se aos efeitos socioambientais do sistema econômico
como posto, que encontra em si seus próprios fins sem se comprometer com a melhoria das
condições de vida das pessoas nem do ambiente no qual se insere.
Conforme defendido por Marx, “[...] la circolazione del denaro come capitale è
fine a se stessa, poichè la valorizzazione del valore existe soltanto entro tale movimento
sempre rinnovato. Quindi il movimento del capitale è senza misura.” (MARX, 1951, p. 168)2.
E o autor conclui:

In contenuto oggettivo di quella circolazione - la valorizzazione del valore - è il suo
fine soggettivo, ed egli funziona come capitalista, ossia capitale personificato, dotato
1

Há uma certa dificuldade em se apontar a(s) fonte(s) de tais constatações que decorrem da realidade e se
manifestam de forma difusa, não se limitando há um território específico, nem há uma periodicidade
determinada e cuja maior frequência com que ocorrem e a naturalidade com que são tratados os normalizam e
banalizam.
2
[...] a circulação do dinheiro como capital é um fim em si, uma vez que a valorização do valor existe apenas
dentro desse movimento constantemente renovado. Assim, o movimento do capital é sem medida.” (MARX,
1951, p. 168, tradução nossa).
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di volontà e di consapevolezza, solamente in quanto l’unico motivo propulsore dele
sue operazioni è una crescente appropriazione della ricchezza astratta. Quindi il
valore non dev’esser mai considerato fine immediato del capitalista. E neppure il
singolo guadagno: ma soltanto il moto incessante del guadagnare. (MARX, 1951, p.
169,)3.

Quando a moeda não mais corresponde ao valor do bem que ela deveria
representar, mas decorre do acréscimo de uma margem de lucro, percebe-se que a moeda
criada para representar os valores dos bens facilitando as trocas de mercadorias se desprende
delas, tornando-se um bem em si mesma. A partir do sobrepreço cria-se uma forma de
produção de moeda que não representa um valor real (utilidade do bem correspondente em
sua origem), sem lastro, mas que se fundamenta na valorização do valor, o que Marx designa
mais-valia.
Seguindo o “princípio de acumulação infinita” (PIKETTY, 2014, p. 19), o capital
produz capital, criando um processo progressivo de desigualdades, uma “[...] espiral
desigualadora sem fim.” (PIKETTY, 2014, p. 693), dificilmente superável, que repercute nas
outras esferas da vida humana: política, social, cultural e ambiental. Observa-se que “O
sistema de preços desempenha o papel fundamental de coordenar as ações de milhões de
indivíduos — no caso do mundo atual, de bilhões de indivíduos. O problema é que o sistema
de preços não conhece nem limites, nem moral.” (PIKETTY, 2014, p. 16).
A decorrência lógica da valorização do valor é a maior chance de enriquecimento
daqueles que já detêm capital e maior sacrifício e exploração dos que não o detêm e vendem
sua força de trabalho para consegui-lo. O que ocorre é que:
Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de
crescimento da economia — como ocorreu durante a maior parte do tempo até o
século XIX e é provável que volte a ocorrer no século XXI —, então, pela lógica, a
riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção. Basta então aos
herdeiros poupar uma parte limitada da renda de seu capital para que ele cresça mais
rápido do que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável
que a fortuna herdada supere a riqueza constituída durante uma vida de trabalho e
que a concentração do capital atinja níveis muito altos, potencialmente
incompatíveis com os valores meritocráticos e os princípios de justiça social que
estão na base de nossas sociedades democráticas modernas. (PIKETTY, 2014, p.
37).

3

No conteúdo objetivo dessa circulação - a valorização do valor - é seu fim subjetivo, e ele funciona como
capitalista, ou seja, capital personificado, dotado de vontade e consciência, apenas na medida em que o único
motivo para suas operações é uma apropriação crescente de riqueza abstrata. Portanto, o valor nunca deve ser
considerado um fim imediato do capitalista. E nem mesmo o ganho único: mas apenas o incessante movimento
de ganho. (MARX, 1951, p. 169, tradução nossa).
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De fato, o documento informativo intitulado Compensem o Trabalho, não a
Riqueza, publicado pela OXFAM4 em janeiro de 2018, aponta que:
O ano passado registrou o maior aumento no número de bilionários da história: um a
mais a cada dois dias. Atualmente, há 2.043 bilionários em todo o mundo. Nove
entre dez são homens. A riqueza desses bilionários também aumentou
consideravelmente, em um nível que seria suficiente para acabar com a pobreza
extrema por mais de sete vezes. De toda a riqueza gerada no ano passado, 82%
foram parar nas mãos do 1% que está no topo, enquanto os 50% mais pobres
não viram nada. (OXFAM, 2018, p. 06, grifo nosso)5.

A partir dos dados levantados pela pesquisa, é possível constatar que atualmente a
riqueza é mais bem remunerada do que o trabalho, o que corrobora a concentração de renda e
aumento das desigualdades socioeconômicas, socioculturais e socioambientais. No que toca
às questões socioculturais, em relação ao gênero, o estudo indica que: “Enquanto os
bilionários viram suas fortunas aumentarem em US$ 762 bilhões em um ano, as mulheres
fornecem, anualmente, US$ 10 trilhões em cuidados não remunerados para sustentar a
economia global.” (OXFAM, 2018, p. 08).
A desigualdade socioeconômica é ainda mais grave nos chamados países
“subdesenvolvidos” ou “em desenvolvimento”6:
Na Nigéria, os juros recebidos pelo homem mais rico sobre sua fortuna em um ano
seriam suficientes para retirar duas milhões de pessoas da pobreza extrema. A
despeito de quase uma década de crescimento econômico robusto na Nigéria, a
pobreza aumentou ao longo do mesmo período no país. […]
No Brasil, uma pessoa que ganha um salário mínimo precisaria trabalhar 19 anos
para ganhar o mesmo que uma pessoa do grupo do 0,1% mais rico ganha em um
4

Fundada em 1942 em Oxford, no Reino Unido, a Oxfam é hoje uma confederação internacional de 20
organizações que trabalham em rede em mais de 90 países como parte de um movimento global em prol de
mudanças necessárias e no intuito de construir um futuro livre da injustiça da pobreza. Para obter informações
adicionais, visite o site www.oxfam.org.br.
5
Para a obtenção dos dados apresentados a Oxfam analisou mudanças ocorridas na riqueza entre o segundo
trimestre de 2016 e o segundo trimestre de 2017. Há dados disponíveis para o quarto trimestre de 2016, mas para
os fins deste cálculo usamos as mudanças ocorridas ao longo de um período de 12 meses. Os dados são
apresentados em dólares americanos, em valores nominais, de modo que ajustamos a riqueza registrada em 2016
para dólares americanos em 2017 usando a taxa de inflação anual média calculada com base no Índice de Preços
ao Consumidor publicado pelo Setor de Estatísticas do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos (US
Department of Labor Bureau of Statistics).
6
A respeitos das nomenclaturas atribuídas aos países para distinguí-los: “subdesenvolvidos”, “em via de
desenvolvimento” e “em desenvolvimento”, Oswaldo Rivero (2002, p. 123) ressalta que, antes dos anos 50, os
países que não haviam ainda passado pela Revolução Industrial eram chamados de países atrasados. Após os
anos 50, quando surgiram as primeiras teorias desenvolvimentistas, esses países passaram a ser chamados de
subdesenvolvidos e já na década seguinte cunhou-se a expressão “em via de desenvolvimento” de modo a
indicar que eles caminhavam para tornarem-se desenvolvidos, apontando uma trajetória modelo a ser seguida. O
autor, porém, argumenta que a promessa de desenvolvimento é um mito e as orientações traçadas pelas teorias
desenvolvimentistas elaboradas pelos países do Norte “desenvolvidos” aos países do Sul “subdesenvolvidos e
em desenvolvimento” é na verdade um roteiro de não-desenvolvimento, subjulgação e dependência. (RIVERO,
2002, p. 123).
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mês. (OXFAM, 2018, p. 08).

Observa-se, dessa forma, que o modelo econômico hegemônico tem por força
motriz a produção artificial de desigualdades, pautado por uma lógica competitiva de acúmulo
e uma falsa meritocracia que geram uma opressão social sistêmica.
A regra da meritocracia desvela-se em exceção. A geração e a ampliação de
desigualdades são cíclicas, “Os ganhadores acumulam vantagens e os perdedores acumulam
desvantagens nas competições futuras.” (SINGER, 2002, p. 08). Além de privilégios e
patrimônios serem transmitidos por sucessão hereditária, como visto, o capital remunera mais
a própria riqueza do que o trabalho7. Essa
[…] desigualdade faz com que os patrimônios originados no passado se
recapitalizem mais rápido do que a progressão da produção e dos salários. Essa
desigualdade exprime uma contradição lógica fundamental. O empresário tende
inevitavelmente a se transformar em rentista e a dominar cada vez mais aqueles que
só possuem sua força de trabalho. Uma vez constituído, o capital se reproduz
sozinho, mais rápido do que cresce a produção. O passado devora o futuro.
(PIKETTY, 2014, p. 692).

A produção de capital pelo próprio capital faz com que “[...] patrimônios herdados
muitas vezes alcancem um retorno elevadíssimo causado unicamente por seus tamanhos
iniciais.” (PIKETTY, 2014, p. 557). Dessa forma:
[...] o passado tende a devorar o presente: as riquezas vindas do passado progridem
automaticamente mais rápido — sem que seja necessário trabalhar — do que as
riquezas produzidas pelo trabalho, a partir das quais é possível poupar. De maneira
quase inescapável, isso tende a gerar uma importância desproporcional e duradoura
das desigualdades criadas no passado e, portanto, das heranças. (PIKETTY, 2014, p.
478 - 479).

O peso que o patrimônio exerce em relação à manutenção das estruturas de
desigualdade socioeconômica também são registradas pela Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (CEPAL)8 em suas análises sobre o desenvolvimento econômico e

7

A esse respeito, indica-se a leitura da obra o Capital no Século XXI, escrito por Thomas Piketty, bem como a
aferição de dados coletados e processados no documento informativo Compensem o Trabalho, não a Riqueza,
publicado pela OXFAM em janeiro de 2018.
8
A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) é uma das cinco comissões regionais criadas pela
Organização das Nações Unidas (ONU). Ela tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento econômico e
social da América Latina e do Caribe por meio da promoção da cooperação e da integração no âmbito regional e
sub-regional. Dentre as missões da Comissão incluem-se a de: recolher, organizar, interpretar e difundir
informações e dados relativos ao desenvolvimento econômico e social da região, bem como prestar serviços de
assessoramento aos governos a pedido deles e planejar, organizar e executar programas de cooperação técnica.
Para mais informações sobre a atuação da CEPAL consultar o site: <https://www.cepal.org/pt-br>.
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social publicadas no documento informativo intitulado Panorama Social de América Latina e
do Caribe em 2017. Segundo a CEPAL:
A estrutura da propriedade é uma das variáveis fundamentais na manutenção,
quando não no crescimento, da desigualdade social. Por isso, os estudos empíricos
sobre a medição da riqueza ou da desigualdade de ativos tendem a coincidir em que
esta é uma desigualdade maior, mais profunda e mais estável do que a evidenciada
apenas pela medição da renda. (CEPAL, 2017, p. 12).

Nesse sentido, vale ressaltar que a desigualdade da taxa de rendimento privado do
capital em relação à taxa de crescimento da renda e da produção “[...] não é gerada por uma
‘imperfeição’ do mercado ou da concorrência, muito pelo contrário.” (PIKETTY, 2014, p.
693 - 694).
Capital gera capital e a regra de funcionamento desse modelo de produção
favorece o contínuo enriquecimento dos mais ricos enquanto o engodo da meritocracia
justifica as desigualdades atribuindo-as à “maior ou menor” capacidade das pessoas em gerar
“riqueza”.
A crença na meritocracia favorece a reprodução do sistema pelos desafortunados
que sonham alcançar o topo da cadeia alimentar enquanto são afastados dos centros
deliberativos, corroborando a consolidação de estratificação, verticalização e exclusão sociais.
A respeito da meritocracia, Thomas Piketty (2014) esclarece como esse discurso
serve para suavizar as contradições existentes entre igualdade proclamada pela democracia e
as desigualdades reais:
Nossas sociedades democráticas se apoiam em uma visão meritocrática do mundo,
ou ao menos numa esperança meritocrática — a crença numa sociedade na qual as
desigualdades seriam mais fundadas no mérito e no trabalho do que na filiação e na
renda. Essa crença e essa esperança desempenham um papel central na sociedade
moderna, por uma razão simples: na democracia, a igualdade proclamada dos
direitos do cidadão contrasta de maneira singular com a desigualdade bastante real
das condições de vida, e, para escapar dessa contradição, é vital fazer com que as
desigualdades sociais resultem de princípios racionais e universais, e não de
contingências arbitrárias. (PIKETTY, 2014, p. 478 - 479).

O que vem a ser confirmado pela OXFAM, conforme documento informativo
publicado em janeiro de 2018:
[…] os níveis de desigualdade extrema registrados atualmente excedem em muito o
que pode ser justificado por talento, esforço e disposição de assumir riscos. Na
verdade, na maioria dos casos são produto de heranças, monopólios ou relações
clientelistas com governo.
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Aproximadamente um terço das fortunas bilionárias pode ser atribuído a heranças.
Nos próximos 20 anos, 500 das pessoas mais ricas do mundo deixarão US$ 2,4
trilhões para os seus herdeiros - uma soma maior do que o PIB da Índia, país com
1,3 bilhão de habitantes. (OXFAM, 2018, p. 9).

Ao se constituir como uma forma de organização do trabalho e do território, o
capitalismo ultrapassa os limites de um modelo puramente econômico de produção,
distribuição e consumo de bens e serviços para se tornar um sistema transformador do meio
ambiente e construtor de cultura e de subjetividades. Dessa forma, o empobrecimento
economicamente gerado também representa a pauperização cultural, política e ambiental.
Conforme Leff (2012) explica:
O trabalho humano e a natureza são contradições do capital não apenas porque sua
natureza é negada e desconhecida pela racionalidade econômica, mas porque os
seres humanos e a natureza estão intrinsecamente vinculados ao capital em uma
relaçao de exploração. (LEFF, 2012, p. 113).

O que justifica a manutenção de um sistema econômico que funciona a favor de
poucos às custas de tantos outros?
2.1

Pseudo-especiação
Segundo Oswaldo Rivero (2002, p. 157 - 158), o desrespeito e indiferença em

relação ao outro se deve em parte à predisposição humana à “pseudo-especiação”, uma
“propensão do ser humano a não compartilhar sua humanidade com outros seres humanos de
etnia, credo ou cultura diferente, e até a tratá-la como se fossem de uma espécie diferente
[...]”, o que se verifica historicamente “[...] na escravatura, no feudalismo, no absolutismo, no
colonialismo, nos totalitarismos, e também no capitalismo democrático”. De acordo com o
autor, somente a espécie humana possui essa natureza auto predatória, ou seja, a tendência a
predar seus semelhantes, outros membros de sua própria espécie. Se o homem tende “a
considerar seu próprio grupo (família, tribo, clã, nação, religião ou cultura) diferente e
superior a outros grupos humanos, dividindo a espécie humana em nós e eles” (RIVERO,
2002, p. 158), o mesmo faz com o seu entorno, com o meio ambiente, explorando-o,
(des)matando-o e poluindo-o.
A lógica concorrencial em que se pauta o sistema econômico hegemônico e a
compreensão da ideia de desenvolvimento enquanto progresso material estimulam essa
orientação comportamental pela competitividade, “a exclusão social, as violações de direitos
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humanos, o terrorismo e as guerras [...]” (RIVERO, 2002, p. 158) são exemplos da promoção
de pseudo-especiação.
Durante séculos de existência e desenvolvimento do capitalismo, Teorias Políticas
foram elaboradas na tentativa de justificar e normalizar práticas excludentes a partir da
pressuposição desse instinto humano à pseudo-especiação, como designada por Rivero.
2.2

Teorias Políticas de fundo capitalista
Em diferentes momentos históricos, Teorias Políticas foram elaboradas e

utilizadas como pano de fundo para justificar arranjos políticos institucionais que delineiam o
modo de vida e de produção das sociedades havendo pouca reflexão crítica a esse respeito.
Muitos teóricos do século XVIII e XIX, impressionados com as grandes
transformações econômicas e sociais ocorridas à época, tinham “[…] uma visão um tanto
sombria, apocalíptica até, da evolução da distribuição da riqueza e da estrutura social no
longo prazo.” (PIKETTY, 2014, p. 15).
Como exemplo, tem-se a teoria intitulada Tragédia dos Comuns9, desenvolvida
pelo ecologista Garrett James Hardin10 (1968, p. 1243 - 1248). Influenciado pela teoria
malthusiana11 sobre o crescimento demográfico versus a finitude de recursos que possibilitam
a vida, Hardin também pressupõe a inclinação humana à pseudo-especiação alertando sobre a
inevitabilidade da tragédia no livre gerenciamento de bens comuns. Segundo o autor, cada
homem, tendo a chance de perceber benefícios para si e coletivizar os prejuízos,
racionalmente buscaria otimizar seus ganhos individuais e minimizar suas perdas
compartilhando-as com os demais.

9

Por meio de uma alegoria sobre o compartilhamento de uma área de pasto, Hardin, em seu ensaio denominado
Tragédia dos Comuns, publicado em 1968, defende a tese de que cada pastor, percebendo a oportunidade de
auferir mais vantagens individuais ao acrescentar um animal ao pasto, e observando que os riscos de gerar o
sobre pastoreio da área são riscos compartilhados, sendo-lhe computada apenas uma parcela desse prejuízo,
decidiria sempre por adicionar mais um animal ao rebanho. Em síntese, o autor conclui que a liberdade na gestão
de bens comuns resulta em tragédia. O homem guiado pela escolha racional, tragicamente optaria pelo que lhe
fosse de maior proveito individual, mesmo que em detrimento da coletividade, e todos guiados pela
racionalidade levariam à ruina da coletividade.
10
Resssalva-se que o conceito sobre o uso excessivo de um bem comum desenvolvido por Hardin, na Tragédia
dos Comuns, publicada em 1968, já havia sido introduzido pelo britânico William Forster Lloyd em sua obra
Two Lectures on the Checks to Population, publicada em 1833.
11
Thomas Malthus (1766-1834) foi um economista britânico que ficou conhecido por sua teoria sobre o controle
do aumento populacional. A teoria, elaborada por volta de 1789, foi publicada na obra Ensaio sobre o princípio
da população e aborda comparativamente a progressão de crescimento da população em relação ao crescimento
da produção de alimentos. Em linhas gerais, segundo o autor, as populações humanas cresceriam em progressão
geométrica enquanto a produção alimentícia cresceria em progressão aritmética, resultando em: fome, guerras e
disseminação de doenças, por exemplo. As tecnologias desenvolvidas nos anos seguintes contudo possibilitaram
o aumento da produção de alimentos, transformando as bases em que realizada a pesquisa.
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Guiados pela racionalidade, todos os membros da coletividade tenderiam a adotar
o mesmo comportamento causando a aceleração do processo de fruição de benefícios
individuais diretos e prejuízos coletivos indiretos, o que levaria à sobrecarga dos mecanismos
de regeneração do processo, levando à ruina da coletividade: “At this point, the inherent logic
of the commons remorselessly generate tragedy.”12 (HARDIN, 1968, p. 1244). Hardin assim
conclui:
Therein is the tragedy. Each man is locked into a system that compels him to
increase his herd without limit - in a world that is limited. Ruin is the destination
toward which all men rush, each pursuing his own best interest in a society tha
believes in the freedom of the commons. Freedom in a commons brings ruin to all
13
(HARDIN, 1968, p. 1244) .

A fim de evitar a tragédia anunciada, o autor propõe a necessidade em se
estabelecer formas de controle externo com o propósito de prevenir a superexploração de
recursos finitos. Nesse sentido, Hardin defende a intervenção Estatal - por meio de tributação
e de coerção -, bem como a privatização de recursos, como formas de restringir o acesso e o
uso de bens comuns, preservando-os. A teoria encontra aplicação em diferentes áreas do
cotidiano, por exemplo: na estratégia do direito ambiental ao estabelecer o princípio do
poluidor-pagador, na criação de áreas de preservação ambiental limitando o acesso e o uso do
solo, na cobrança de taxas para se ter acesso a parques e reservas naturais, na tipificação e
recrudescimento de penas referentes a condutas indesejáveis, no sistema de rodízio de
veículos adotado por grandes cidades, no aumento proporcional da tarifa pelo uso de água e
de energia elétrica.
Por um lado, observa-se que a vinculação do acesso e uso de bens comuns à
capacidade econômica restringe quantitativamente as possibilidades de depredação do bem,
podendo gerar efeitos positivos quanto a sua conservação. Por outro lado, contudo, em uma
análise qualitativa, percebe-se que essa redução quantitativa das possibilidades de depredação
não as extingue.
Não há certeza de preservação, somente uma seleção de quem poderá usufruir e
deteriorar recursos comuns utilizando como critério seletivo a capacidade econômica. Ou
seja, às pessoas que podem arcar com as taxas, tarifas e multas, ainda é atribuída a faculdade
12

Neste ponto, a lógica inerente dos comuns sem remorso gera tragédia (HARDIN, 1968, p. 1244, tradução
nossa).
13
Aí está a tragédia. Cada homem está preso a um sistema que o compele a aumentar seu rebanho sem limites em um mundo que é limitado. Ruína é o destino para o qual todos os homens correm, cada um perseguindo seu
próprio interesse em uma sociedade que acredita na liberdade dos bens comuns. A liberdade em um bem comum
traz a ruína a todos. (HARDIN, 1968, p. 1244, tradução nossa).
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de desfrutar e deteriorar “bens comuns” privatizados ou estatizados. E, seguindo a tese da
escolha racional individual, como defendida por Hardin, com certeza eles o fariam se o custobenefício assim compensasse. Dessa forma, gera-se não um programa de conscientização e
preservação, mas uma situação de desigualdade, de privilégios e de cerceamentos,
favorecendo novamente uma possibilidade de pseudo-especiação.
Segundo Honneth (2003, p. 32 - 33), o conceito de homem como um ser
egocêntrico presente em diferentes teorias políticas foi introduzido durante o século XVI por
Nicolau Maquiavel que em suas considerações políticas a respeito da manutenção e ampliação
do poder por uma coletividade, supôs:
[...] um estado permanente de concorrência hostil entre os sujeitos: visto que os
homens, impelidos pela ambição incessante de obter estratégias sempre renovadas
de ação orientada ao êxito, sabem mutuamente do egocentrismo de suas
constelações de interesses, eles se defrontam ininterruptamente numa atitude de
desconfiança e receio (HONNETH, 2003, p. 33).

O egoísmo humano, a consciência desse egoísmo e a busca por autoconservação
passaram então a compor o fundamento da ontologia social. Fundamento esse utilizado no
século seguinte por Thomas Hobbes em sua teoria política sobre o contrato social.
Para Maquiavel, o ponto de referência supremo de todos os seus estudos históricos é
sempre a questão de saber de que maneira o conflito ininterrupto entre os homens
pode ser habilmente influenciado em favor dos detentores do poder; desse modo, em
seus escritos, e até na exposição dos desenvolvimentos históricos, mas ainda sem
qualquer fundamentação teórica mais ampla, manifesta-se pela primeira vez a
convicção filosófica de que o campo da ação social consiste numa luta permanente
dos sujeitos pela conservação de sua identidade física. Só os cento e vinte anos que
separam Thomas Hobbes de Maquiavel foram suficientes para dar a essa convicção
ontológica básica a forma madura de uma hipótese cientificamente fundamentada.
(HONNETH, 2003, p. 32 - 33).

Em Hobbes, o egoísmo humano ou pseudo-especiação é utilizado na
fundamentação filosófica da formação da soberania do Estado. De acordo com o autor, na
obra Leviatã (1651), a formação do Estado Soberano, por meio do contrato social, encontra na
autoconservação humana a sua razão de ser.
Segundo o contratualista, a livre disposição de recursos escassos somado à
natureza egoísta do homem ensejaria uma permanente desconfiança recíproca, culminando
em uma constante guerra generalizada, uma “guerra de todos contra todos” (HOBBES, 1651).
Somente com a limitação das liberdades individuais por meio da subordinação de todos a um
poder soberano, ao Estado, seria possível controlar o impulso humano a predação de seus
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semelhantes. Nas palavras de Thomas Hobbes (1651, cap. XXI): “Tal como os homens, tendo
em vista conseguir a paz, e através disso sua prória conservação, criaram um homem
artificial, ao qual chamamos Estado, assim também criaram cadeias artificiais, chamadas leis
civis [...]”.
Dessa forma, visando acabar com o estado de guerra, interessados na
autoconservação individual, os homens decidiriam por se subordinarem a uma autoridade, ao
Estado Soberano. Observa-se que “Na teoria de Hobbes, o contrato social só encontra sua
justificação decisiva no fato de unicamente ele ser capaz de dar um fim à guerra ininterrupta
de todos contra todos, que os sujeitos conduzem pela autoconservação individual.”
(HONNETH, 2003, p. 35).
Também David Ricardo e Karl Marx, ao defederem a visão de que “[…] apenas
um pequeno grupo social — os proprietários de terra para Ricardo, os capitalistas industriais
para Marx — se apropriaria de uma parte crescente da produção e da renda.” (PIKETTY,
2014, p.

15). anteveem o individualismo e pseudo-especiação como uma constante

determinista.
2.3

Por outras possibilidades
Talvez realmente o egoísmo seja da natureza humana e a tendência a pseudo-

especiação uma de suas consequências, mas isso não necessariamente exclui outras variáveis
e impulsos que moldam o agir humano. Talvez o impulso a colaborar e agir solidariamente
também seja inerente à condição humana. A estatização e a privatização de bens comuns
talvez não sejam as únicas, nem as mais adequadas, medidas políticas de gestão de bens
comuns esgotáveis.
Em uma reflexão crítica sobre a Tragédia dos Comuns, Acselrad (2005, p. 222)
observa que a perspectiva adotada por Garrett Hardin “[…] tende a equacionar o meio
ambiente na lógica da propriedade privada […] é o paradigma que aponta a privatização dos
bens comunais como solução para seu uso econômico”. Dessa forma, “o meio ambiente é
visto como oportunidade de negócios” em que “[…] a ecologia e a sustentabilidade podem
tornar-se apenas um símbolo, uma marca que se quer atrativa” para atrair capitais em uma
competição inter-territorial e interurbana. A privatização de bens e serviços ambientais leva à
capitalização da vida no planeta (LEFF, 2012, p. 98).
Vive-se a tragédia dos comuns em diferentes situações cotidianas. A otimização
de benefícios individuais a curto prazo leva à tragédia coletiva a longo prazo. É o que ocorre
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com o uso de agrotóxicos e pesticidas que permitem a redução de perdas nas colheitas, mas
cujos efeitos cumuláveis e combinados com outros agentes e fatores ambientais e artificiais
são desconhecidos pelo homem. O que se observa é a adoção de ações insustentáveis e o
abandono de um projeto coletivo e transformador a longo prazo.
Foi nesse sentido que a economista Elinor Ostrom, a primeira e única mulher até
os dias atuais a receber um prêmio Nobel de economia, em uma revisão à teoria de Hardin,
Tragédia dos Comuns e de outas teorias como o Dilema dos Prisioneiros e The Logic of
collective action, criticou os fundamentos da política estatal, apresentando exemplos
empíricos de governança compartilhada de recursos naturais desenvolvidos e aplicados por
diferentes coletividades.
O estudo, realizado com o intuito de contribuir para o aprimoramento de
ferramentas intelectuais de compreensão das capacidades e limitações das instituições
autônomas no gerenciamento compartilhado de recursos, demonstra que dentro de uma
comunidade com regras estabelecidas por seus membros e não instituídas pelo mercado ou
pelo Estado é possível que espontaneamente emerjam formas sustentáveis de gestão
compartilhada de recursos e eficiência econômica.
Em sua obra, Governando os Comuns (1990), a economista analisou a gestão
compartilhada de recursos hídricos como a utilizada em Las Huerta del Levante Español
(Valência, Murcia and Alicante) e o sistema comunitário de irrigação zanjera nas Filipinas,
bem como o uso compartilhado da propriedade da terra na vilas de Törbel, na Suíça, e Hirano
e Nagaikedo, no Japão. Por meio da análise dessas realidades contra-hegemônicas, Ostrom
contradiz a premissa de Hardin acerca da inevitável tragédia na autogestão de bens comuns,
apresentando alternativas outras que não a privatização ou estatização de recursos.
Em suas análises, a autora observa que nem o Estado e nem o mercado financeiro
são uniformemente bem sucedidos, havendo sempre a possibilidade de oportunismos e
corrupção também na heterogestão. Da mesma forma, a partir das realidades analisadas a
economista aponta diferentes alternativas bem sucedidas e expontaneamente desenvolvidas
por diferentes populações na organização e no manejo de bens de comuns.
A autora indica assim a possibilidade de sistemas de auto e cogestão no
gerenciamento de bens comuns, demonstrando que a escolha racional nem sempre culmina
em egoísmo e individualismo, mas também em cooperativismo e solidariedade, superando a
tragédia premeditada por Hardin. A partir da pesquisa realizada, Ostrom elenca fatores que
influenciam na capacidade de manejo sustentável de recursos comuns pelas comunidades
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como a: existência de normas, de monitoramento e a previsão de sanções, estratégias,
benefícios e custos bem definidos.
Fato é que a restrição do acesso a recursos comuns consiste em um processo
discriminatório que exclui pessoas e etnias de gozarem espaços e recursos naturais por todo o
mundo.
A respeito desse individualismo, da negação e não reconhecimento do outro,
Levinas (1993) relembra que o Eu não é sozinho, ele é sempre “em relação”, sem o outro ele
não é, sem o outro não existe Ser. O autor, pautado na reflexão crítica da ontologia, defende a
ética da alteridade sobre o Ser, ressaltando a responsabilidade que temos uns com os outros,
pois somos todos a partir e com o outro:
[…] ninguém pode permanecer em si: a humanidade do homem, a subjetividade, é
uma responsabilidade pelos outros, uma vulnerabilidade extrema. O retorno a si fazse desvio interminável. Bem antes da consciência e da escolha – antes que a criatura
se reúna em presente e representação para se fazer essência – o homem aproxima-se
do homem. Ele é tecido de responsabilidades. Por elas, lacera ele a essência. Não se
trata de um sujeito que assume responsabilidades ou que se subtrai às mesmas; de
um sujeito constituído, posto em si e para si como livre identidade. Trata-se da
subjetividade do sujeito – de uma não indiferença a outrem na responsabilidade
ilimitada, pois, não medida por engajamentos. (LÉVINAS, 1993, p. 124).
A morte do outro homem me põe em xeque e me questiona, como se desta morte o
eu se tornasse, por sua indiferença, o cúmplice, e tivesse que responder por esta
morte do outro e não deixá-lo morrer só. É precisamente neste chamado que a
responsabilidade do eu pelo rosto que o convoca, que o suplica e que o reclama, que
o Outrem é o próximo do eu. (LÉVINAS, 2004, p. 237 - 238).

Tanto a humanidade quanto a natureza são negados pela racionalidade econômica
e vinculados ao capital em uma relação de exploração (LEFF, 2012, p. 113). Mas nem toda
racionalidade precisa ser dialética antitética excludente, individualista, marcada pela oposição
e negação do outro, de outros modos de ser, de pensar e de agir.
Leff relembra que “[...] o outro que se opõe nem sempre é uma dualidade ou um
contrário, mas o encontro de diferentes mundos na globalidade do mundo homogeneizado
pela racionalidade econômico-tecnológica dominante.” (LEFF, 2012, p. 123).
[...] a diferença e adiversidade se convertem em fonte de criação e produção de
novos mundos no encontro do outro e do “outro” como Outro, que não é
necessariamente um outro oposto, um adversário antagonista, mas também um que
poderia integrar-se ao Uno-Mesmo ou subsumir-se dentro de uma racionalidade
dominante, que podem alcançar um consenso e conviver no dissenso. (LEFF, 2012,
p. 123 - 124).
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O autor assim propõe uma racionalidade para ser e agir que não a concorrência
predatória e o individualismo do capital hegemônico, mas que envolve “O diálogo de saberes
ativa a fertilidade da ética da outridade e a polítca da diferença.” “[...] o crisol onde diferentes
culturas e saberes se hibridam para forjar novas ideias, novas racionalidades e novos mundos
de vida.” (LEFF, 2012, p. 124).
No ponto, “O que importa entender é que a desigualdade não é natural e a
competição generalizada tampouco o é” (SINGER, 2002, p. 10). “Elas resultam da forma
como se organizam as atividades econômicas e que se denomina modo de produção”
(SINGER, 2002, p.10). Mas não só as injustiças não se resumem ao aspecto socioeconômico,
mas também possuem uma dimensão sociocultural, como argumenta Nancy Fraser (1997). É
o caso por exemplo das injustiças por questão de gênero, de “raça”, de sexualidade e religião.
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3

TEORIA DA JUSTIÇA POR NANCY FRASER
Em sua teoria sobre a justiça social, Nancy Fraser (1997) analisa a condição pós-

socialista a partir de três elementos constitutivos. O primeiro deles se refere à materialização
da “exaustão das energias utópicas de esquerda” (Jurgen Habermas) simbolizada pela queda
do muro de Berlim em 1989. Desde então, segundo a autora, o mundo carece de uma visão
progressiva abrangente de uma ordem social justa para assumir o lugar do socialismo
(FRASER, 1997, p. 01 - 02).
Embora reconheça a crescente proliferação de um ativismo progressivo em todo o
mundo, a autora entende que as propostas de “democracia radical” e de “multiculturalismo”
não teriam o poder de convencimento para serem assumidas como um projeto de sociedade
justamente pelo fato de não enfrentarem diretamente o campo da economia política
(FRASER, 1997, p. 01 - 02).
Além da falta de alternativa à superação da presente ordem, a autora também
indica como uma segunda condição da sociedade pós-socialista o alargamento do núcleo dos
debates acerca da teoria da justiça, que, em um “imaginário político socialista”, restringiam-se
à questão da redistribuição e que, agora, em um “imaginário político pós-socialista”,
ressaltam a necessidade de reconhecimento.
Em sua tese sobre a justiça na sociedade pós-socialista, Fraser propõe a distinção
do problema da injustiça em duas perspectivas políticas amplamente concebidas e
analiticamente distintas (FRASER, 1997, p. 13): uma socioeconômica e outra sociocultural.
Nas palavras da autora:
The first is socioeconomic injustice, which is rooted in the political-economic
structure of society. Examples include exploitation (having the fruits of one's labor
appropriated for the benefit of others); economic marginalization (being confined to
undesirable or poorly paid work or being denied access to income-generating labor
altogether), and deprivation (being denied an adequate material standard of living).
(FRASER, 1997, p. 13)14.

A natureza dessas injustiças socioeconômicas foi amplamente analisada por
autores como: Karl Marx, em sua teoria sobre a exploração capitalista; John Rawls, na obra
Teoria da Justiça, pautando-se no equilíbrio entre liberdade e igualdade; Amartya Sen, para
14

A primeira é a injustiça socioeconômica, que está enraizada na estrutura político-econômica da sociedade.
Exemplos incluem a exploração (ter os frutos do próprio trabalho apropriados para o benefício de outros);
marginalização econômica (ser confinado a trabalho indesejável ou mal pago, ou ter negado o acesso, por
completo, ao trabalho enquanto gerador de renda) e privação (ter negado um padrão de vida material adequado).
(FRASER, 1997, p. 13, tradução nossa).
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quem a justiça se realiza na expansão das capacidades e liberdades reais das pessoas e Ronald
Dworkin, que entende a justiça a partir da “igualdade de recursos” (FRASER, 1997, p. 13).
Sobre o segundo conceito de injustiça a autora afirma que:
The second understanding of injustice is cultural or symbolic. Here injustice is
rooted in social patterns of representation, interpretation, and communication.
Examples include cultural domination (being subjected to patterns of interpretation
and communication that are associated with another culture and are alien and/or
hostile to one's own); nonrecognition (being rendered invisible by means of the
authoritative representational, communicative, and interpretative practices of one's
culture); and disrespect (being routinely maligned or disparaged in stereotypic
public cultural representations and/or in everyday life interactions). (FRASER,
1997, p. 14)15.

As análises políticas acerca da natureza dessas injustiças são mais recentes.
Alguns autores como Charles Taylor e Axel Honneth contribuem para a compreensão das
causas e efeitos dessas injustiças culturais ou simbólicas. Taylor, em sua obra,
Multiculturalism and “The Politics of Recognition” esclarece que:
Nonrecognition or misrecognition can inflict harm, can be a form of oppression,
imprisoning someone in a false, distorted, reduced mode of being. Beyond simple
lack of respect, it can inflict a grievous wound, saddling people with crippling selfhatred. Due recognition is not just a courtesy but a vital human need. (TAYLOR,
1992, p. 25)16.

Da mesma forma, Axel Honneth argumenta:
Em nossa linguagem cotidiana está inscrito ainda, na qualidade de um saber
evidente, que a integridade do ser humano se deve de maneira subterrânea a padrões
de assentimento ou reconhecimento, como os que tentamos distinguir até agora;
pois, na autodescrição dos que se vêem maltratados por outros, desempenham até
hoje um papel dominante categorias morais que, como as de ‘ofensa’ ou de
‘rebaixamento’, se referem a formas de desrespeito, ou seja, as formas do
reconhecimento recusado. Conceitos negativos dessa espécie designam um
comportamento que não representa uma injustiça só porque ele estorva os sujeitos
em sua liberdade de ação ou lhes inflige danos; pelo contrário, visa-se àquele
aspecto de um comportamento lesivo pelo qual as pessoas são feridas numa
15

A segunda compreensão da injustiça é cultural ou simbólica. Aqui, a injustiça está enraizada em padrões
sociais de representação, interpretação e comunicação. Exemplos incluem dominação cultural (ser sujeitado a
padrões de interpretação e comunicação que são associados a outra cultura, sendo estranhos e/ou hostis a sua
cultura); não reconhecimento (tornar-se invisível por meio das práticas autoritárias de representação,
comunicativas e interpretativas da cultura de alguém); e desrespeito (ser rotineiramente caluniado ou depreciado
em representações culturais públicas estereotipadas e/ou nas interações da vida cotidiana). (FRASER, 1997, p.
14, tradução nossa).
16
O não-reconhecimento ou o falso reconhecimento pode infligir danos, pode ser uma forma de opressão,
aprisionando alguém em um modo de ser falso, distorcido e reduzido. Além da simples falta de respeito, isso
pode infligir uma ferida dolorosa, sobrecarregando as pessoas com auto-ódio incapacitante. O devido
reconhecimento não é apenas uma cortesia, mas uma necessidade humana vital. (TAYLOR, 1992, p. 25,
tradução nossa).
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compreensão positiva de si mesmas, que elas adquiriram de maneira intersubjetiva.
(HONNETH, 2003, p. 213).

Nesse sentido, Fraser distingue analiticamente dois paradigmas da justiça na
sociedade contemporânea, a redistribuição, que se refere a injustiças socioeconômicas, e o
reconhecimento, que diz respeito a reparação de injustiças socioculturais, alertando sobre a
importância em se trabalhar essas duas perspectivas conjuntamente, sem descuidar de suas
implicações mútuas.
3.1

A desvinculação das esferas de justiça
Nas últimas décadas, tem-se observado o deslocamento do centro gravitacional da

política “from redistribution to recognition” (FRASER, 1997), dissociando as políticas
socioculturais das políticas socioeconômicas, dando-se prevalência ao reconhecimento em
resposta a lutas por identidade e diferença, ante um aparente declínio da política de classes.
Esse “relativo eclipse” da redistribuição pelo reconhecimento implicaria em novas
formas de se (re)produzir injustiças, como se as lutas pela justiça distributiva não fossem mais
relevantes (FRASER, 1997, p. 02 - 03). Essa mudança de visão política da redistribuição para
o reconhecimento pode levar à incompleta compreensão de que as lutas pela justiça racial e de
gênero se encerram em questões “meramente culturais”, não compreendendo também
questões socioeconômicas de distribuição (FRASER, 1997, p. 02 - 03).
O entendimento parcial do problema leva ao planejamento de propostas
deficitárias, ineficazes à solução dos conflitos, concorrendo assim para o agravamento das
injustiças produzidas, seja pelo aumento das desigualdades, seja pelo descrédito nas
instituições e na capacidade e possibilidade em se promover mudança, visto o desperdício de
esforço sem resultado.
A

dissociação

das

políticas

socioculturais

em

relação

às

políticas

socioeconômicas, dificulta o reconhecimento da influência que as desigualdades econômicas
exercem sobre as diferenças culturais e vice-versa. Torna-se, dessa forma, mais difícil a
elaboração de projetos políticos mais abrangentes que compreendam não só situações de
injustiça geradas por razões econômicas ou culturais, mas também por motivações
econômicas e culturais, em que um aspecto do problema agrava os demais.
Em seus estudos Fraser reconhece que há injustiças enraizadas puramente na
estrutura política-econômica da sociedade, assim como há injustiças enraizadas puramente na
estrutura cultural da mesma sociedade e o ponto diferencial de sua pesquisa se volta ao
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reconhecimento de uma gama de injustiças situada entre esses dois polos que, por possuírem
natureza bivalente, demandam igualmente um tratamento bivalente.
As injustiças econômicas, como enfatizado pelo marxismo, referem-se àquelas em
que a estrutura e a regulamentação de uma sociedade permitem a expropriação dos ganhos
produzidos pela exploração da mão-de-obra de muitos em benefício privado de alguns
(FRASER, 1997, p. 17). “In the capitalist scheme of social reproduction, the proletariat
receives an unjustly large share of the burdens and an unjustly small share of the rewards.”
(FRASER, 1997, p. 17)17. Também nesse sistema são criadas e reproduzidas driscriminações
culturais, mas que não derivam de uma estrutura cultural e sim de uma política-econômica.
Nesse caso, essas injustiças culturais são criadas e reproduzidas de forma a
justificar a exploração econômica. Elas referem-se assim à política de classes sociais.
Há também injustiças culturais que derivam de uma estrutura de valores culturais
da sociedade independente de qualquer estrutura política-econômica, como ocorre em relação
à homofobia:
[...] homosexuals are distributed throughout the entire class strutcture of capitalist
society, occupy no distinctive position in the division of labor, and do not constitute
an exploited class. [...] Gays and lesbians suffer from heterosexism: the authoritative
construction of norms that privilege heterosexualiy. (FRASER, 1997, p. 18)18.

O mesmo ocorre com os travestis, em casos de transfobia. Todos eles são alvos de
discriminação, violência e preconceito, independentemente da classe social que ocupam. A
falta de reconhecimento quanto ao seu modo de ser, em regra, leva a injustiças econômicas,
como: uma demissão injustificada, a não promoção na carreira a um cargo de comando e
direção ou a negação de um benefício social a seus parceiros ou filhos, devido a uma
constituição diferenciada de família. Nota-se que essas injustiças econômicas não derivam de
uma estrutura política-econômica, mas de uma estrutura de valores culturais (FRASER, 1997,
p. 18).
Distinguem-se assim duas formas primárias de injustiça, a injustiça econômica e a
injustiça cultural. O que se destaca na teoria da justiça de Nancy Fraser é a percepção da
influência e interdependência de um campo da justiça em outro e o reconhecimento de uma

17

No esquema capitalista de reprodução social, o proletariado recebe uma parcela injustamente grande dos
fardos e uma parcela injustamente pequena das recompensas. (FRASER, 1997, p. 15, tradução nossa).
18
Os homossexuais estão distribuídos por toda a estrutura de classes da sociedade capitalista, não ocupam
posição distintiva na divisão do trabalho e não constituem uma classe explorada. [...] Gays e lésbicas sofrem com
o heterossexismo: a construção autoritária de normas que privilegiam a heterossexualidade. (FRASER, 1997, p.
18, tradução nossa).
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variedade de injustiças que se encontra em um limbo, entre os extremos econômico-cultural,
que, por serem híbridos, demandam tratamento híbrido, ou bivalente como denominado pela
autora.
Nesse limbo, questões de gênero e “raça”, são indicados pela autora como sendo
alvo de “[...] both socioeconomic maldistribution and cultural misrecognition in forms where
both are primary and co-original”. E assim esclarece: “In that case, neither redistributive
remedies alone nor recognition remedies alone will suffice. Bivalent collectivities need both”.
(FRASER, 1997, p. 19)19.
A dificuldade enfrentada pelo feminismo e pelo movimento negro é o mesmo. Por
um lado a desigualdade econômica por eles combatida requer a abolição de distinções de
gênero e raça no ambiente de trabalho, para que haja isonomia em relação aos “homens
brancos”, não distinção de remuneração e nem de progressão na carreira. Por outro lado, o
preconceito cultural de que são alvo demanda o reconhecimento e valorização das suas
diferenças enquanto um grupo, a abertura dos espaços de fala, participação na esfera pública,
participação na construção da cultura e das normas culturais (FRASER, 1997, p. 20 - 23).
“How can feminist fight simultaneously to abolish gender differentiation and to valorize
gender specificity? [...] How can antiracists fight simultaneously to abolish ‘race’ and to
valorize the cultural specificity of subordinated racialized groups?”20. (FRASER, 1997, p. 21 23).
3.2

Interdependência Econômico-cultural
Fraser esclarece que longe de ocuparem esferas separadas e herméticas, as

injustiças econômicas e as injustiças culturais em regra influenciam-se mutuamente de modo
a reforçar-se dialeticamente: “Cultural norms that are unfairly biased against some are
institutionalized in the state and the economy; meanwhile, economic disadvantage impedes
equal participation in the making of culture, in public spheres and in everyday life.”
(FRASER, 1997, p. 15)21. Ambos enraizados em processos e práticas que sistematicamente

19

Nesse caso, nem os remédios redistributivos nem os remédios de reconhecimento serão suficientes. As
coletividades bivalentes precisam de ambos. (FRASER, 1997, p. 18, tradução nossa).
20
Como as feministas podem lutar simultaneamente para abolir a diferenciação de gênero e valorizar a
especificidade de gênero? [...] Como podem os anti-racistas lutar simultaneamente para abolir a “raça” e
valorizar a especificidade cultural de grupos racializados subordinados? (FRASER, 1997, p. 21 e 23 tradução
nossa).
21
As normas culturais que são injustamente tendenciosas contra alguns são institucionalizadas no estado e na
economia; enquanto isso, a desvantagem econômica impede a participação igualitária na fabricação da cultura,
nas esferas públicas e na vida cotidiana. (FRASER, 1997, p. 15, tradução nossa).
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criam desvantagens para alguns grupos de pessoas em relação a outros. Portanto, ambos
devem ser corrigidos (FRASER, 1997, p. 14 - 15). “In the real world, to be sure, political
economy and culture are mutually intertwined, as are injustices of distribution and
recognition.” (FRASER, 1997, p. 17)22.
A desigualdade econômica impede a participação igualitária na construção da
cultura em espaços públicos, uma vez que em sua trajetória de formação cultural, grande
parcela das pessoas tem o seu acesso a manifestações culturais restringido por critérios
econômicos. O acesso a educação incluindo: peças teatrais, filmes, livros e revistas, artigos
acadêmicos, palestras e congressos, cursos e aulas, é muitas vezes vinculado ao pagamento de
taxas de inscrição, mensalidades e ingressos.
O critério espacial, a localidade, apresenta-se como mais um agravante nesse
sentido, visto a tendência dos espetáculos e dos eventos culturais serem planejados e
desenvolvidos para os grandes centros urbanos, o que dificulta e, por vezes, inviabiliza a
participação do público de periferia. Gera-se, assim, desigualdade cultural a partir da
capacidade econômica em se custear o acesso a uma cultura mercantilizada.
Esse processo de privações no desenvolvimento da personalidade durante toda
uma vida leva a pessoa a acreditar que aqueles espaços não lhe pertencem, chegando ao ponto
de, mesmo que um critério econômico não se imponha mais como uma barreira, a pessoa já
não se sinta autorizada a participar e compartilhar de certos espaços, tanto físicos quanto de
fala.
Da mesma forma, as desigualdades culturais são amplamente exploradas, mas
dificilmente reconhecidas como critério de ingresso e progressão em carreira profissional.
Segundo o documento informativo publicado pela OXFAM em janeiro de 2018, já
mencionado: “A desigualdade econômica e a de gênero estão estreitamente interrelacionadas” (OXFAM, 2018, p. 10):
Em todo o mundo, mais homens do que mulheres são proprietários de terras, ações
de empresas e outros bens de capital; os homens recebem mais para desempenhar as
mesmas funções que as mulheres e estão concentrados em empregos de maior
remuneração e status. Não é por acaso que as mulheres estão amplamente superrepresentadas em muitos dos empregos de pior remuneração e menos seguros. Ao
redor do mundo, normas sociais, atitudes e crenças desvalorizam o status e as
habilidades das mulheres, justificam a violência e a discriminação de que são
vítimas e determinam os empregos aos quais elas podem – ou não – se candidatar. A
desigualdade de gênero não é um acidente e nem é nova: nossas economias foram

22

No mundo real, com certeza, a economia política e a cultura estão mutuamente interligadas, assim como as
injustiças de distribuição e de reconhecimento. (FRASER, 1997, p. 14 - 15, tradução nossa).
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construídas por homens ricos e poderosos em benefício próprio. (OXFAM, 2018, p.
10 - 11).

Conforme o documento informativo Panorama Social de América Latina e do
Caribe publicado pela CEPAL:
Em geral, as mulheres têm menor acesso aos recursos produtivos e financeiros, bem
como aos recursos monetários, à capacitação e ao uso de tecnologias. Por outro lado,
devido à grande carga de trabalho doméstico não remunerado, dispõem de menos
tempo para uso pessoal, o que atenta contra suas possibilidades de capacitar-se e
manter uma presença contínua no mercado de trabalho.
[…] Sem exceções entre os países considerados, as mulheres estão
sobrerrepresentadas nos primeiros dois ou três quintis de renda. Em particular, as
mulheres entre 25 e 59 anos de idade estão sobrerrepresentadas no quintil de menor
renda até 40% em relação aos homens.
[…] A principal fonte de renda tanto dos homens como das mulheres são os salários,
que alcançam 54% do volume total da renda pessoal. Contudo, na região somente
uma de cada duas mulheres em idade de trabalhar tem ou busca um emprego, e as
mulheres recebem em média somente 83,9% do salário dos homens. (CEPAL, 2017,
p. 09 - 10).

A desigualdade econômica em relação ao gênero também é indicada no relatório
Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Avance global sobre las tendencias del
empleo femenino 2018, publicado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT):
[…] en promedio y a escala mundial, las mujeres tienen menos probabilidades de
participar en el mercado de trabajo que los hombres. En 2018, la tasa mundial de
participación femenina en el mercado laboral es del 48,5 por ciento, 26,5 puntos
porcentuales más baja que la de los hombres. Desde 1990, esta brecha se ha
reducido en 2 puntos porcentuales, y el grueso de la reducción se produjo en los
años anteriores a 1997. Según las previsiones, el índice de mejora, que desde ese año
ha venido desacelerándose, se detendrá en el periodo 2018-2021, y posiblemente
incluso retroceda e invalide las mejoras relativamente menores logradas en el último
decenio en materia de igualdad de género en el acceso al mercado de trabajo. (OIT,
2018, p. 06)23.

A constrição do “ser mulher” por uma estrutura sociocultural marcada pelo
patriarcado e machismo, que desvalorizam e culpabilizam a figura femina em diferentes
sentidos, impacta diretamente, não só a percepção que as mulheres constroem de si mesmas
durante a vida, como também, suas formações acadêmica e profissional, gerando
desigualdades socioeconômicas em relação ao gênero. Essa concepção cultural incapacitante
23

[...] em média e globalmente, as mulheres são menos propensas a participar do mercado de trabalho do que os
homens. Em 2018, a taxa global de participação feminina no mercado de trabalho é de 48,5%, 26,5 pontos
percentuais inferior à dos homens. Desde 1990, essa diferença foi reduzida em 2 pontos percentuais e a maior
parte da redução ocorreu nos anos anteriores a 2009. De acordo com as previsões, o índice de melhoria, que,
desde esse ano desacelera, vai parar no período 2018 - 2021 e, possivelmente, até mesmo retroceder e invalidar
as melhorias relativamente menores alcançadas na última década em termos de igualdade de gênero no acesso ao
mercado de trabalho. (OIT, 2018, p. 06, tradução nossa).
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sobre as mulheres é tão enraizada, introjetada, que obedecendo a essa lógica elas mesmas,
muitas vezes, passam a operar como agentes reprodutores dessas opressões, criandos e
ensinando seus filhos e alunos, por exemplo, conforme os parâmetros socioculturais
estabelecidos.
Ademais, não é desconhecida a tendência em se valorizar mais as pessoas que
ocupam cargos mais bem remunerados economicamente, atribuindo-se maior importância e
respeito àquelas pessoas. A profissão passa a assumir um papel central na identidade da
pessoa e no modo como ela se apresenta à sociedade, de como a sociedade a enxerga e
mesmo na forma como ela se percebe. Os conjuntos de símbolos e normas culturais
tendenciosamente injustas são assim institucionalizadas pelo estado e pela economia
(FRASER, 1997, p. 15). “The result is often a vicious circle of cultural and economic
subordination” (FRASER, 1997, p. 15)24.
Percebe-se, assim, a relação de influência, reprodução e fortalecimento que as
injustiças socioculturais e socioeconômicas exercem umas sobre as outras. Tão importante
quanto a análise das relações de reprodução existente entre as diferentes formas de injustiça,
faz-se importante estudá-las separadamente.
Nesse aspecto, Fraser defende que o estudo individualizado das injustiças
socioeconômicas e socioculturais é relevante no planejamento de possíveis soluções.
Segundo a autora, o combate à injustiças socioeconômicas envolve reestruturação políticoeconômica, abrangendo: “[...] redistributing income, reorganizing the division of labor,
subjecting investment to democratic decision making, or transforming other basic economic
structures.” (FRASER, 1997, p. 15)25. Para fazer referência a todo esse grupo de medidas a
autora utiliza o termo genérico “redistribuição”.
Quanto ao enfrentamento da injustiça cultural, a autora esclarece que a solução
perpassaria por uma espécie de mudança cultural ou simbólica, envolvendo: revalorizar
identidades ancestrais desrespeitadas e os frutos de sua cultura historicamente malignizados,
reconhecer e valorizar positivamente a diversidade cultural e mais radicalmente, mudar por
inteiro os padrões sociais de representação, interpretação e comunicação de modo a
transformar o senso de auto-pessoa. E a fim de se referir a todo esse conjunto de medidas de
enfrentamento às injustiças socioculturais, Fraser utiliza o termo genérico “reconhecimento”
24

O resultado é muitas vezes um círculo vicioso de subordinação cultural e econômica. (FRASER, 1997, p. 15,
tradução nossa).
25
[...] redistribuição de renda, a reorganização da divisão do trabalho, a submissão do investimento à tomada de
decisão democrática ou a transformação de outras estruturas econômicas básicas. (FRASER, 1997, p. 15,
tradução nossa).
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(FRASER, 1997, p. 15). Assim como os males enfrentados, também as soluções propostas,
chamadas pela autora de remédios, se pressupõem, influenciam-se e se reforçam mutuamente
em um efeito cumulativo:
Redistributive remedies generally presuppose an underlying conception of
recognition. For example, some proponents of egalitarian socioeconomic
redistribution ground their claims on the ‘equal moral worth of persons’; thus, they
treat economic redistribution as an expression of recognition. Conversely,
recognition remedies sometimes presuppose an underlying conception of
redistribution. (FRASER, 1997, p. 15)26.

Sobre as imbricações das desigualdades socioeconômicas e socioculturais, Fraser
defende que toda injustiça socioeconômica possui uma dimensão cultural irredutível e toda
injustiça sociocultural possui uma dimensão socioeconômica irredutível (FRASER, 1997, p.
15). Nas palavras da autora: “For example, some proponents of multicultural recognition
ground their claims on the imperative of a just distribution of the ‘primary good’ of an ‘intact
cultural structure’; they therefore treat cultural recognition as a species of redistribution.”
(FRASER, 1997, p. 15 - 16)27.
Como resultado da falta de alternativa à superação da presente ordem hegemônica
(1º elemento da condição pós-socialista), somada à prevalência do reconhecimento em
detrimento da redistribuição (2º elemento da condição pós-socialista), tem-se o ressurgimento
do liberalismo econômico como a terceira característica da condição pós-socialista, como
indicado por Fraser (1997, p. 03).
Segundo a autora, o liberalismo econômico, em um contexto de globalização,
promoveria a mercantilização das lutas e das relações sociais, corroendo as proteções sociais
já conquistadas e piorando as condições e possibilidades de vida da maior parte da população
mundial28. Nesse sentido, a dificuldade em se enxergar outras possibilidades de vida leva à
sociedade a se contentar com o que está posto.
26

Os remédios redistributivos geralmente pressupõem uma concepção subjacente de reconhecimento
fundamentando suas reivindicações no “valor moral igual das pessoas”; assim, eles tratam a redistribuição
econômica como expressão de reconhecimento. Inversamente, os remédios de reconhecimento às vezes
pressupõem uma concepção subjacente de redistribuição. (FRASER, 1997, p. 15, tradução nossa).
27
Por exemplo, alguns proponentes do reconhecimento multicultural fundamentam suas reivindicações sobre o
imperativo de uma distribuição justa do “bem primário” de uma “estrutura cultural intacta”; Eles, portanto,
tratam o reconhecimento cultural como uma espécie de redistribuição. (FRASER, 1997, p. 15 - 16, tradução
nossa).
28
Nesse ponto a teoria da justiça de Fraser se relaciona com a crítica à modernidade feita por Zygmunt Bauman,
em suas obras, em especial no livro Modernidade Líquida (2001). O autor ressalta a capacidade do capitalismo
em flexibilizar e liquefazer tudo o que é sólido, fragilizando as instituições, como a família, o Estado, a religião.
De forma análoga ocorre com as lutas sociais. A exemplo podem-se citar as grandes marcas de cosméticos que
por meio da publicidade e marketing determinam padrões de beleza, influenciando na autoestima do público e
ante manifestações pela valorização da diversidade, acabam absorvendo essas lutas variando as linhas dos
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O movimento de primazia do reconhecimento em detrimento da redistribuição,
além de incorrer no risco de ressaltar as identidades individuais e de grupo pela diferença,
incitando a pseudo-especiação, leva à desarticulação e enfraquecimento das políticas de
redistribuição

propiciando

o

aumento

das

desigualdades

socioeconômicas

e

consequentemente também as discriminações socioculturais.
Percebe-se que, como colocado pela autora, em uma abordagem geral, as
condições da sociedade pós-socialista implicam um ciclo vicioso de produção de injustiças.
De forma sucinta, a autora conclui:
This, then, is the ‘postsocialist’ condition: an absence of any credible overarching
emancipatory project despite the proliferation of fronts of struggle; a general
decoupling of the cultural politics of recognition form the social politics of
redistribution; and a decentering of claims for equality in the face of aggressive
marketization and sharply rising material inequality. (FRASER, 1997, p. 03)29.

Para Fraser, assim como as situações de injustiça envolvem questões de ordem
cultural e econômica, uma reforçando a outra, também o tratamento adequado ao problema
deve envolver, simultaneamente, redistribuição e reconhecimento. Nas palavras da autora: “A
critical approach must be ‘bivalent’, in contrast, integrating the social and the cultural, the
economic and the discursive.” (FRASER, 1997, p. 05)30. “Finally, it means connecting the
theory of cultural justice with the theory of distributive justice. [...] the two need to be
integrated with one another.” (FRASER, 1997, p. 06)31.
É importante perceber a relação existente entres as duas perspectivas da justiça
como defendida por Fraser para se visualizar a inadequação do atual modelo de produção e
sua incompletude para fazer frente aos problemas por ele gerados. Um modelo econômico
descomprometido com os aspectos socioculturais e socioambientais gera injustiças
socioculturais e socioambientais que colaboram para o agravamento das desigualdades
socioeconômicas.
produtos e estabelecendo novos padrões de beleza. Nessa dinâmica, as lutas sociais transformam-se em mais
uma demanda de mercado, que impulsionam a criação de linhas de produtos específicos para cabelos cacheados,
crespos e para pele morena e negra de forma a criar novos nichos de mercado e novos padrões que ao
abrangerem uma parcela da sociedade excluem outra gerando pseudo-especiação. Há assim a
mercantilização/comercialização e invisibilização de demandas sociais por reconhecimento, impedindo que haja
uma real conscientização e enfrentamento do problema.
29
Esta é, então, a condição ‘pós-socialista’: a ausência de qualquer projeto emancipatório abrangente crível,
apesar da proliferação de frentes de luta; um desacoplamento geral das políticas culturais de reconhecimento em
relação às políticas sociais de redistribuição, aumentando fortemente a desigualdade material. (FRASER, 1997,
p. 03, tradução nossa).
30
Uma abordagem crítica deve ser bivalente, em contraste, integrando o social e o cultural, o econômico e o
discursivo.” (FRASER, 1997, p. 05, tradução nossa).
31
Finalmente, significa conectar a teoria da justiça cultural com a teoria da justiça distributiva. [...] os dois
precisam estar integrados um com o outro. (FRASER, 1997, p. 06, tradução nossa).
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Para se reverter esse ciclo vicioso é imprescindível que as alternativas construídas
visem não só a perspectiva socioeconômica, mas incorporem as outras dimensões de
desenvolvimento, como a sociocultural e socioambiental, interligando: reconhecimento,
redistribuição, participação e preservação ambiental. Sem todos esses aspectos tratar-se-á de
um sistema de reproduções de injustiças.
3.3

Ações estratégicas no combate a injustiças
Dada a relação de interdependência e complementariedade entre as causas de

injustiças, socioeconômicas e sociocultural, também as estratégias propostas para preveni-los
e combatê-los devem ser analisadas nessas perspectivas de interdependência e
complementariedade.
A princípio têm-se duas possibilidades de atuação estratégica no combate a
situações de injustiça: uma afirmativa e outra transformadora, assim diferenciadas por Fraser
(1997):
By affirmative remedies for injustice I mean remedies aimed at correcting
inequitable outcomes of social arrangements without disturbing the underlying
framework that generates them. By transformative remedies, in contrast, I mean
remedies aimed at correcting inequitable outcomes precisely by restructuring the
underlying generative framework. (FRASER, 1997, p. 23)32.

Em linhas gerais, políticas afirmativas buscam a reparação de injustiças sociais
históricas partindo do reconhecimento de desigualdades e valorização das diferenças expressa
pela ideia em se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas
desigualdades, oferecerendo incentivos e oportunidades àqueles historicamente injustiçados.
Esse é o caso, por exemplo da políticas de cotas raciais, cotas para pessoas portadoras de
deficiência e cotas para indígenas, bem como programas de redistribuição direta de renda.
Fraser (1997, p. 25 - 26) ressalta no entanto que políticas afirmativas são pensadas
no sentido de mitigar os efeitos de sistemas sociopolíticos, culturais e econômicos
reprodutores de desigualdades e injustiças, mas deixam intactas as causas e as estruturas que
geram essas desigualdes. Assim, as ações afirmativas apresentam-se como “remédios”
paliativos, que devem ser pensados e utilizados de forma temporária e pontual, sob o risco de
32

Por remédios afirmativos para injustiças quero dizer remédios destinados a corrigir resultados injustos de
arranjos sociais sem perturbar a estrutura subjacente que os gera. Por remédios transformadores, em contraste,
quero dizer remédios destinados a corrigir resultados injustos precisamente reestruturando a estrutura geradora
subjacente. (FRASER, 1997, p. 23, tradução nossa).
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sua prorrogação indefinida gerar a estigmatização e pseudo-especiação de grupos sociais já
vulneráveis.
Já as políticas transformadoras relacionam-se à desconstrução das estruturas
sociopolíticas e soculturais como postas, o que implica não a valorização das diferenças como
nas políticas afirmativas, mas a desconstrução dos parâmetros e valores culturais que geram a
diferenciação de tratamento. A política transformadora: “[...] aimed at deep restructuring of
the relations of production, it tends to blur group differentiation.” (FRASER, 1997, p. 27)33.
Para melhor ilustrar, isso significaria, em relação à questão de gênero, não valorizar a
femilinidade e um padrão de ser para as mulheres, mas sim “[...] dismantling androcentrism
by destabilizing gender dichotomies.” (FRASER, 1997, p. 29)34.
Nas palavras da autora, as políticas transformadoras corrigem:
[…] disrespect by transforming the underlying cultural-valuational structure. By
destabilizing existing group identities and differenctiations, these remedies would
not only raise the self-esteem of members of currently disrespected groups; they
would change everyone's sense of self. (FRASER, 1997, p. 24)35.

As políticas transformadoras, assim, visam sobretudo a desconstrução e
reformulação das bases e estruturas que geram diferenciação e subjugação entre as pessoas
nas relações sociais, combatendo diretamente as causas das injustiças geradas.
Nas palavras da autora: “Affirmative redistribution can stigmatize the
disadvantaged, adding the insult of misrecognition to the injury of deprivation.
Transformative redistribution, in contrast, can promote solidarity, helping to redress some
forms of misrecognition.” (FRASER, 1997, p. 26)36.
No ponto, vale relembrar que as categorias sociais alvo de preconceito e
subjugação não são independentes e desvinculadas umas das outras, mas muitas vezes se
combinam e acumulam em uma pessoa ou coletividade. É o que ocorre, por exemplo, quando
um quilombola é também homossexual ou uma mulher é negra e prostituta. A realidade exige
33

[...] visa a profunda reestruturação das relações de produção, tendendo a desfocar a diferenciação do grupo.
(FRASER, 1997, p. 27, tradução nossa).
34
[...] desmantelar o androcentrismo desestabilizando as dicotomias de gênero. (FRASER, 1997, p. 29, tradução
nossa).
35
[...] o desrespeito, transformando a estrutura cultural-valorativa subjacente. Desestabilizando as identidades e
diferenciações de grupos existentes, esses remédios não apenas aumentariam a auto-estima dos membros dos
grupos atualmente desrespeitados; eles mudariam o senso de todos sobre si mesmos. (FRASER, 1997, p. 24,
tradução nossa).
36
A redistribuição afirmativa pode estigmatizar os menos favorecidos, adicionando o insulto do não
reconhecimento ao prejuízo da privação. A redistribuição transformadora, em contraste, pode promover a
solidariedade, ajudando a corrigir algumas formas de falta de reconhecimento. (FRASER, 1997, p. 26, tradução
nossa).
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assim que as políticas a serem adotadas sejam compatíveis entre si, combináveis e
cumulativas o que intensifica a necessidade de políticas transformadoras:
[...] the redistribution-recognition dilemma does not arise only endogenously, as it
were, within a single bivalent collectivity. It also arises exogenously, so to speak,
across intersecting collectivities. Thus, anyone who is both gay and working-class
will face a version of the dilemma […].
[...] For affirmative remedies work additively and are often at cross-purposes with
one another. Thus, the intersection of class, ‘race’, gender, and sexuality intensifies
the need for transfomative solutions, making the combination of socialism and
deconstruction more attractive still. (FRASER, 1997, p. 32)37.

O desafio é combinar estrategicamente políticas transformadoras de longo prazo,
com políticas afirmativas temporárias, sem deixar que essas últimas sejam utilizadas para fins
de manobra eleitoral, para atrair votos, dado ao seu efeito mais imediato e popular. A ideia é
promover políticas transformadoras para combater as causas e estruturas geradoras de
injustiças e utilizar as políticas afirmativas, na medida em que não comprometam as
primeiras, para suavizar os efeitos das injustiças enquanto suas causas e estruturas são
combatidas pela políticas transformadoras, tornando-as suportáveis, sem perder o foco em sua
desconstrução.
O equilíbrio entre os eixos socioeconômico e sociocultural na realização da justiça
dependem também de outros fatores ainda não discutidos aqui, como meio ambiente.
Para além da teoria da justiça como elaborada por Fraser, percebe-se que o meio
ambiente é ponto de início e a base de apoio dos demais campos de realização da vida
humana e portanto também da justiça. Enquanto meio que interfere no funcionamento dos
sistemas socioeconômicos e socioculturais, a questão ambiental também deve ser objeto do
projeto político de uma sociedade que se pretenda justa.
Ao se determinar, em grande parte, a vida humana pelo capital, determina-se
também consequentemente o destino de outros campos de atuação humana como o meio
ambiente natural. Reduzindo o meio ambiente e seus recursos a meros fatores de produção
(input), como se tem feito nos últimos séculos, põe-se à prova a capacidade do planeta em
absorver os impactos causados pelo homem, colocando-se em risco, dessa forma, não só a
existência humana, mas as possibilidades de vida no planeta.
37

[...] o dilema do reconhecimento-redistribuição não surge apenas endogenamente, por assim dizer, dentro de
uma única coletividade bivalente. Ela também surge exogenamente, por assim dizer, através de coletividades
interseccionais. Assim, qualquer um que seja ao mesmo tempo gay e operário enfrentará uma versão do dilema
[...] uma vez que os remédios afirmativos funcionam de maneira aditiva e frequentemente tem objetivos
cruzados um com o outro. Assim, a intersecção de classe, raça, gênero e sexualidade intensifica a necessidade de
soluções transfomadoras, tornando a combinação de socialismo e desconstrução ainda mais atraente. (FRASER,
1997, p. 32, tradução nossa).
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4

JUSTIÇA AMBIENTAL
Com o passar do tempo, novas questões intrínsecas à grande área da justiça são

reveladas. Rebento de duas Guerras Mundiais e do maior desastre nuclear da história, o século
XXI, consciente do potencial destruidor da ação humana, renova o debate a respeito da
temática ao adotar um novo ponto de vista, o da justiça ambiental.
Inúmeros fatores socioambientais como a segurança alimentar, o acesso a água
potável, a destinação e tratamento de resíduos, somados a fenômenos naturais, como: as
mudanças climáticas, a ocorrência de epidemias, furacões, terremotos e tsunamis, são
exemplos de elementos estruturantes e conjunturais relevantes que interferem nos arranjos
socioeconômico e socioculturais politicamente construídos, gerando situações de injustiça que
demandam tratamento.
Historicamente, o cerne da problemática da justiça foi reduzido à questão de
redistribuição. No entanto, desde a queda do muro de Berlim em 1989, em um contexto póssocialista, o centro do problema tem se deslocado para o âmbito do reconhecimento
(FRASER, 1997). O entendimento do problema da justiça a partir dos parâmetros
(redistribuição, reconhecimento e representatividade) trabalhados de forma interdependente,
contudo, não é suficiente à manutenção da tensão necessária e equilibrada entre os eixos
socioeconômico e sociocultural.
O que se depreende da experiência histórica é que situações de desigualdade
social, de extrema miséria e de desumanidade não foram suficientes a combater as causas
sistemáticas de injustiça, mas foram objeto de políticas afirmativas compensatórias, para
suavizá-las e invisibilizá-las, garantindo-se a reprodução e a manutenção da ordem vigente.
Dessa forma, entende-se haver a necessidade de um permanente elemento conector entre os
eixos socioeconômico e sociocultural.
Defende-se

aqui,

que

a

questão

ambiental,

pela

sua

urgência

e

imprescindibilidade, que informa e alerta sobre a precarização e a extinção da vida humana na
Terra, parece ser esse campo de conexão e tensão necessários entre os eixos.
Aqui entendida como um estado de equilíbrio e satisfação de interesses,
oportunidades e bem-estar social para todos, a realização da justiça exige: I. o reconhecimento
dos pilares: socioeconômico e sociocultural, II. bem como do meio em que estão inseridos,
que os mantém em relação de interdependência e necessidade de coerência e não contradição
entre eles.
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A partir da análise e entendimento da questão ambiental, enquanto meio em que e
a partir do qual a justiça se realiza, ressalta-se a necessidade de adequação dos eixos
(econômico, cultural e político) à questão ambiental. O eixo econômico por dizer respeito à
gestão de recursos, produção e destinação de resíduos. O cultural por moldar a forma como
uma coletividade entende, reflete e se comporta em relação ao meio ambiente. E o
sociopolítico por refletir a demanda social nas esferas institucionais de poder, responsáveis
pelo planejamento das estratégias políticas de satisfação das carências sociais e melhora das
condições de vida da população, além de por meio de movimentos sociais estabelecer o
protagonismo dos cidadãos na reivindicação e efetivação de suas demandas em um contínuo
processo de conscientização e emancipação.
Fraser (FRASER; HONNETH, 2006, p. 19) insiste que “[...] ni la redistribución ni
el reconocimiento, por separado, bastan para superar la injusticia en nuestros días; por tanto,
hay que conciliarlas y combinarlas de alguna manera”38.
Como esclarecem Lucas e Oberto (2010, p. 33):
Pode-se dizer que, quanto à distribuição, a injustiça nasce na forma de desigualdades
similares às de classe, baseadas na estrutura econômica da sociedade. Porém, no que
concerne ao reconhecimento, a injustiça nasce na forma de subordinação de estatuto,
assente nas hierarquias institucionalizadas de valor cultural. (LUCAS; OBERTO,
(2010, p. 33).

Além das injustiças indicadas, observa-se aqui a existência de um tipo de injustiça
que não possui um público alvo específico que demande reconhecimento de identidade e de
diferenças, nem clame por redistribuição de renda, recursos ou oportunidades. Trata-se de
uma justiça que atende e afeta a todos os seres vivos, a justiça ambiental.
4.1

Interdependência: social, cultural, econômica e ambiental
Assim como a distinção entre as dimensões sociocultural e socioeconômica da

justiça é puramente analítica, visto que na prática elas são indissociáveis, a identificação de
um campo socioambiental de justiça também o é.
Even the most material economic institutions have a constitutive, irreducible cultural
dimension; they are shot through with significations and norms. Conversely, even
38

nem a redistribuição nem o reconhecimento, separadamente, são suficientes para superar a injustiça em nossos
dias; portanto, eles precisam ser reconciliados e combinados de alguma forma. (FRASER; HONNETH, 2006, p.
19, tradução nossa).
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the most discursive cultural practices have a constitutive, irreducible politicaleconomic dimension; they are underpinned by material supports (FRASER, 1997, p.
15)39.

O mesmo ocorre com a dimensão socioambiental da justiça. Observa-se que os
mencionados suportes materiais, providenciados pela perspectiva socioeconômica de justiça e
indispensáveis à realização de justiça sociocultural, são na verdade recursos naturais em
grande parte trabalhados, processados e organizados, aos quais é atribuído valor à medida de
sua utilidade e possibilidade de especulação financeira.
Dessa forma, entendendo que a perspectiva socioeconômica da justiça
compreende a gestão de recursos, produção, trocas e destinação de resíduos, percebe-se a
presença da dimensão socioambiental no início, meio e fim de todo processo socioeconômico.
No início pela própria disposição natural de bens primários, geralmente utilizados pela
indústria como matéria-prima (input), durante, pela manutenção das condições necessárias à
produção (temperatura, ar, água, luz solar, espaço) e no fim pelo recebimento, absorção dos
resíduos gerados e processamento natural desses resíduos pela decomposição natural por
exemplo.
De modo análogo, na perspectiva cultural de justiça também se encontra uma
dimensão socioambiental constitutiva e irredutível. Como observado por Sandra C. A.
Pelegrini (2006), a cultura é uma construção social de símbolos, valores, hábitos e
significações a partir da interação do homem com o ambiente criando o sentimento de
pertença e identidade:
o vocábulo cultura, advém de colere, denota o sentido de cultivar, originalmente
circunscrito ao labor agrícola, mas o termo ainda contempla a educação, a polidez, a
civilidade do indivíduo. Sem dúvida, a cultura apreendida como formas de
organização simbólica do gênero humano remete a um conjunto de valores,
formações ideológicas e sistemas de significação que norteiam os estilos de vida das
populações humanas no processo de assimilação e transformação da natureza.
(PELEGRINI, 2006, on-line).

A cultura e a memória de um povo são geograficamente construídas,
estabelecendo um vínculo histórico entre as gerações. “Tal vínculo, além de constituir um ‘elo
afetivo’ que possibilita aos cidadãos perceberem-se como ‘sujeitos da história’, plenos de

39

Mesmo as instituições econômicas mais materiais têm uma dimensão cultural constitutiva e irredutível; são
atingidos por significações e normas. Por outro lado, mesmo as práticas culturais mais discursivas têm uma
dimensão político-econômica constitutiva, irredutível; eles são sustentados por suportes materiais. (FRASER,
1997, p. 15, tradução nossa).
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direitos e deveres, os torna cônscios dos embates sociais que envolvem a própria paisagem, os
lugares onde vivem, os espaços de produção e cultura.” (PELEGRINI, 2006, on-line).
Nessa construção social, o meio ambiente, as paisagens, os lugares nos quais os
homens se estabelecem e vivem, influenciam na criação de hábitos alimentares, vestimentas,
vocabulário, rituais, comportamentos, sendo determinantes na construção da cidadania.
Pode-se entender, dessa forma, que o meio ambiente modifica o homem,
influenciando na construção de sua subjetividade e assim também influencia na construção da
cultura e memória de uma coletividade. De forma análoga, o homem também age sobre o
meio modificando-o e assim modifica a si mesmo e aos outros. “[...] a ordem cultural aparece
como um tecido de relações sociais de produção material e produção de sentido; ao nomear o
mundo, ao ordenar a natureza e ao inovar as práticas produtivas, a cultura constribui para a
produtividade sustentável dos territórios que habita.” (LEFF, 2012, p. 112).
Percebe-se, desse modo, que as dimensões socioeconômica e sociocultural da
justiça são construídas a partir da relação homem-ambiente, entendendo também o homem
enquanto parte constituinte desse meio, fruto desse meio, dessa junção de espaço e tempo.
O meio ambiente constitui e influencia a realização da justiça por meio de duas
vias distintas: por uma via conjuntural e outra estruturante. Estruturante no que diz respeito a
disponibilização (escassez e abundância) de matéria-prima e recursos imprescindíveis aos
processos produtivos socioeconômicos e socioculturais. E conjuntural no que concerne aos
fenômenos naturais que escapam ao controle humano, como: tsunamis, terremotos, furacões,
cujos danos podem até ser amenizados por políticas preventivas, mas a sua ocorrência é
inevitável e afeta expressivamente as dinâmicas culturais, econômicas e políticas da sociedade
local.
Portanto, a questão ambiental não pode e nem deve ser negligenciada pela teoria
da justiça. No entanto, nem sempre a relação de interdenpendência entre os campos
econômico, politíco, cultural e ambiental em que se realiza a vida humana esteve tão evidente.
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4.2

Desenvolvimento Vs Sustentabilidade
Seguindo a mesma linha de transformações pelas quais passou o conceito de

justiça, anteriormente restrito à perspectiva socioeconômica, também a ideia de
desenvolvimento por muito tempo coincidiu com a noção de crescimento econômico.
Os avanços científicos e tecnológicos decorrentes das Revoluções Industriais,
ocorridas entre os séculos XIX e XX, possibilitaram o aumento exponencial da “geração de
riqueza” a partir da otimização dos processos produtivos de bens, serviços e da troca de
informações, a princípio facilitando e tornando mais cômoda a vida humana.
O acelerado progresso científico e tecnológico produzido nesse curto período
histórico reavivaram e potencializaram o otimismo e a crença humanista na racionalidade
humana e na sua capacidade de dominar, conhecer, criar e transformar a realidade, superando
os condicionamentos naturais que lhe são impostos. Como em uma aplicação da Teoria
Evolucionista de Darwin às nações, entendeu-se que o desenvolvimento enquanto progresso
material seria um processo natural de evolução e adaptação das sociedades (RIVERO, 2002,
p. 85 - 122). Nas palavras do autor:
Eles [os países “atrasados”, não industrializados] eram como que espécies que
copiavam geneticamente os países industrializados, seus antepassados na história do
progresso mundial. Desta forma, o desenvolvimento apresentava-se como um
processo natural, como uma certeza evolutiva darwiniana. Os países atrasados estão
em desenvolvimento, desenvolvendo a potencialidade genética que qualquer Estadonação possui para tornar-se uma sociedade com alto nível de vida. Tinha nascido o
mito do desenvolvimento. (RIVERO, 2002, p. 124).

A capacidade de um Estado em “gerar riqueza”, a partir da produção de
tecnologia e de bens e serviços em um menor espaço de tempo, utilizando menos mão-deobra e menos matérias-primas, passou a ser identificada como a possibilidade de um país em
se desenvolver. Consequentemente, o grau de desenvolvimento dos Estados passou a ser
representado pela soma, em valor monetário, de todos os bens e serviços finais produzidos,
situados em um determinado tempo e espaço, para o qual se criou o indicador econômico
conhecido como Produto Interno Bruto (PIB).
O processo de desenvolvimento passou a ser representado por estágios que
incluem progressivamente: países subdesenvolvidos, países em via de desenvolvimento e
países desenvolvidos, sustentando a crença de que qualquer país poderia alcançar os altos
padrões de vida dos países desenvolvidos se aceitassem e adotassem determinadas políticas,
como se as causas do atraso tecnológico fossem puramente internas ao Estado-nação.
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O não compartilhamento da tecnologia criada e concentrada na Europa Ocidental
e no Norte da América, por exemplo, representou a continuidade do elo de dependência do
Sul em relação ao Norte após a declaração de independência das colônias, delineando uma
nova forma de colonização40. A maior quantidade de mão-de-obra e de matérias-primas das
quais os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento dispunham em relação aos países
desenvolvidos, até então consideradas vantagens comparativas, foram cada vez mais
desvalorizadas a partir dos progressos técnicos propiciados pelas Revoluções Industriais.
(RIVERO, 2002, p. 134).
O processo de “descolonização” ao longo dos séculos XIX e XX na verdade
representou em grande medida uma continuidade dos vínculos de dependências das excolônias em relação às Coroas, sob um novo formato. Em vez de serem os celeiros de estoque
das Coroas, desapossados de suas matérias-primas, mão-de-obra e ainda pagando tributos,
uma vez declarada a independência, a mão-de-obra e matérias-primas passam a ser
remuneradas e os tributos destinados ao governo local.
Contudo, o valor que se atribui aos bens in natura e à mão-de-obra, em regra, não
especializada, são muito inferiores ao valor dos bens processado e industrializados e à
remuneração

de

mão-de-obra

“qualificada”.

Dessa

forma,

as

ex-colônias,

agora

“independentes”, ao exportarem bens primários e importarem produtos processados e com um
maior grau de tecnologia aplicada, continuam inseridas no processo de não-desenvolvimento,
endividamento e dependência. Seguindo essa dinâmica:
Tornou assim mais difícil, para um grande grupo de países erroneamente chamados
de ‘em desenvolvimento’ e que estão em plena explosão demográfica urbana,
modernizar-se e participar numa economia global que exige, cada vez mais,
manufaturas e serviços sofisticados e que utiliza cada vez menos sua matéria-prima
e sua abundante mão-de-obra não-qualificada. (RIVERO, 2002, p. 10).

40

Em linhas gerais, a divisão norte-sul refere-se à atual conjuntura socioeconomica e política internacional. Ela
foi elabora em substituição à Teoria dos Mundos, que separava os países em categorias: países de primeiro,
segundo e terceiro mundo, de acordo com o alinhamento politico-econômico que adotavam. A expressão países
de primeiro mundo era utilizada para fazer referência a países capitalistas que seguiam o modelo adotado pelos
Estados Unidos da América (EUA). Os países de segundo mundo eram compostos por países socialistas que se
alinhavam ao modelo adotado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). E nesse contexto, de
polarização e disputa internacional entre os EUA (capitalista) e URSS (socialista), os países que optaram por não
se alinhar a nenhuma dessas duas perspectivas, passaram a ser chamados de países de terceiro mundo. Com o
fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética, a Teoria dos Mundos perdeu sentido, sendo então criada
uma nova teoria para distinguir os países com base em “grau de desenvolvimento”. Como a maior parte dos
chamandos “países desenvolvidos” estão situados no hemisfério norte, eles passaram a ser chamados de países
do Norte, enquanto os “países subdesenvolvidos” e “em desenvolvimento” passaram a ser chamados de países
do Sul. Nessa divisão, alguns países como a Austrália e a Nova Zelândia, apesar de se situarem no hemisfério
sul, também compõe o grupo Norte em razão de serem considerados países desenvolvidos.
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Instituições e organizações internacionais foram criadas a fim de atender “[...]
promover a cooperação monetária global, garantir a estabilidade financeira, facilitar o
comércio internacional, promover o alto nível de emprego e o crescimento econômico
sustentável e reduzir a pobreza em todo o mundo” (ONU, 2017). A exemplo têm-se o Fundo
Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento (BIRD), que utilizam os empréstimos e as ajudas econômicas de forma
estratégica, criando um espaço de manobra para influenciarem e orientarem a gestão dos
países considerados como centrais, em razão de sua posição estratégica dentro do cenário
econômico como o Brasil, a Argentina, a Tailândia e o México (RIVERO, 2002, p. 16).
A alguns países como: Argélia, Marrocos e Tunísia, situados ao norte da África,
também é atribuído valor estratégico pela sua localização geográfica. Esses países, designados
por Rivero (2002, p. 208) como Estados-tampão, também possuem maiores chances de
receberem ajuda econômica dos fundos internacionais devido ao fato de servirem “[...] para
conter a imigração clandestina proveniente de países ainda mais pobres do Sul.” rumo à
Europa Mediterrânea. O mesmo ocorre com o México, servindo de contenção às correntes
migratórias provindas do próprio México e das Américas Central e do Sul (RIVERO, 2002, p.
209).
Os créditos concedidos são condicionados a determinadas exigências que devem
ser adotadas pelos países em desenvolvimento, interferindo em sua política econômica, social
e ambiental e, portanto, em sua soberania e democracia. Como alerta um dos membros do
Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), Alfred de Zayas
(2017): “As políticas de empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI) estão
prejudicando ativamente algumas das prioridades de direitos humanos e de desenvolvimento
das Nações Unidas, assim como promovendo políticas “fracassadas” de privatização e
austeridade fiscal [...]”. Zayas declarou ainda:
Deploro o fato de que as práticas de empréstimos das instituições financeiras
internacionais muitas vezes vão contra os objetivos das Nações Unidas, não apenas
no campo dos direitos humanos, como também na conquista dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. O FMI atualmente impõe condições que
desencorajam o gasto social e, portanto, impedem que os Estados cumpram suas
obrigações de direitos humanos. Frequentemente, essas condições aumentam o
desemprego, reduzem os padrões que regem trabalho, saúde e meio ambiente, e
diminuem o acesso à educação gratuita de qualidade. (ONU, 2017).

O que indica o descompromisso do modelo produtivo hegemônico e seu processo
de “desenvolvimento” com o bem-estar social, com a melhoria na qualidade de vida de todas
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as pessoas. Nesse sentido vale a reflexão: “Um processo que coloque em dificuldade a
manutenção da vida já não pode ser considerado um desenvolvimento, senão um retrocesso.”
(TOLEDO; ARAÚJO, 2017, p. 64).
Ademais, a criação, a atuação e a consolidação de empresas e grupos empresarias
transnacionais também pressionam, influenciam e afetam a soberania dos Estados. Muitas
dessas empresas possuem receita que superam a arrecadação de nações inteiras e utilizam a
sua capacidade de produzir, empregar e pagar tributos para barganhar vantagens fiscais e
políticas econômicas, sociais e ambientais que lhes favoreçam nos países e regiões em que
situadas suas sedes ou sucursais em detrimento da proteção social da população local.
Cabe aqui ainda relembrar os intermináveis escândalos de corrupção que
envolvem a organização de empresas junto a representantes do poder público para, por meio
da utilização da “máquina pública”, saquearem os cofres públicos e aumentarem
exponencialmente seus lucros privados. Nesse contexto em que grandes atores sociais com
maior poder de influência sobre os rumos da sociedade a utilizam para saquear a população, a
democracia se enfraquece, fica desacreditada. Parece uma narrativa planejada para de alguma
forma dividir a responsabilidade pelo acontecido, fazer com que todos se sintam parte e
simultaneamente criar a esperança de uma possibilidade de mudança por meio do voto
conciente e cidadão.
Essa exploração das vulnerabilidades e debilidades locais visando a obtenção de
lucro é designado por Acselrad (2005, p. 222) como “chantagem locacional”. Segundo o
autor:
[…] a ‘chantagem locacional dos investimentos’ é o mecanismo central, nas
condições de liberalização hoje prevalecente, para a imposição de riscos ambientais
e de trabalho às populações destituídas. Pois em ausência de políticas ambientais de
licenciamento e fiscalização de atividades apropriadas e sem políticas sociais e de
emprego consistentes, as populações mais pobres e desorganizadas tenderiam a
sucumbir às promessas de emprego ‘quaisquer que sejam seus custos’.
(ACSELRAD, 2005, p. 226).

A lição que se extrai dessas práticas é que “[…] a condição de destituição de
certos grupos sociais é um elemento-chave a favorecer a rentabilização de investimentos em
processos poluentes e perigosos.” (ACSELRAD, 2005, p. 226).
Essas forças globais incorporadas nas decisões corporativas minam o controle
democrático local. “O desenvolvimento já não depende de esforços e decisões democráticas
nacionais, mas de forças e tendências globais que, sem estar sujeitas à apreciação do povo
pelo voto, determinam o destino nacional de muitos países.” (RIVERO, 2002, p. 16).
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A manutenção e aumento dos níveis de desigualdade social e de pobreza
demonstram a falibilidade do evolucionismo industrial e da ideia de desenvolvimento
entendido puramente como progresso material ou acúmulo de bens.
Para Amartya Sen (1999) um real desenvolvimento não se restringe à geração de
renda, bens e serviços. O autor contribui para a redefinição do termo defendendo uma
abordagem mais ampla da expressão para que passe a ser entendida e buscada como um
processo de expansão das liberdades reais das quais as pessoas desfrutem:
Expansion of freedom is viewed, in this approach, both as the primary end and as
the principal means of development. Development consists of the removal of
various types of unfreedoms that leave people with little choice and little
opportunity of exercising their reasoned agency. The removal of substantial
unfreedoms, it is argued here, is constitutive of development. (SEN, 1999, p. xii)41.
O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de
desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento com crescimento do
Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas pessoais, industrialização,
avanço tecnológico ou modernização social. O crescimento do PNB ou das rendas
individuais obviamente pode ser muito importante como um meio de expandir as
liberdades desfrutadas pelos membros da sociedade. Mas as liberdades dependem
também de outros determinantes, como as disposições sociais e econômicas (por
exemplo, a liberdade de participar de discussões e averiguações públicas). (SEN,
2000, p. 17).

Também para Sachs (2004, p. 26), o desenvolvimento, enquanto crescimento
econômico, representa uma “[…] armadilha ideológica construída para perpetuar as relações
assimétricas entre as minorias dominadoras e as maiorias dominadas”.
A partir dessas críticas sobre a insustentabilidade do modelo de desenvolvimento
ocidental dominante, outras possibilidades de vida são pensadas e construídas. O Conceito de
Buen Vivir representa uma delas.
Segundo Alberto Acosta Espinosa, economista e político atuante no Equador, que
presidiu a Assembleia Nacional constituinte de 2008 do país, o conceito de Buen Vivir
registrado 23 vezes no texto constituicional denota conhecimentos e saberes ancestrais de
povos indígenas que desconhecem a definição de desenvolvimento como ocidentalmente
construída. Conforme defendido pelo autor, para os povos indígenas não há a ideia de estágios

41

A expansão da liberdade é vista, nesta abordagem, como o principal fim e como o principal meio de
desenvolvimento. Desenvolvimento consiste na remoção de vários tipos de não-liberdades que deixam as
pessoas com pouca escolha e pouca oportunidade de exercer a sua agência fundamentada. A remoção de nãoliberdades substanciais, argumenta-se aqui, é constitutiva do desenvolvimento. (SEN, 1999, p. xii, tradução
nossa).

49

de desenvolvimento e progresso linear. Não há a diferenciação de pobreza e riqueza ligados a
escassez e abundância de bens.
Na cosmovisão indígena a ideia de desenvolvimento refere-se ao melhoramento
social. Uma categoria em permanente construção e reprodução, pautada em uma abordagem
holística que considera as diversas variáveis que influenciam para o bem estar da coletividade.
O Buen Vivir tem em consideração a vida humana conectada e em harmonia com o ambiente
natural em contraposição ao conceito de desenvolvimento pautado pelo progresso material.
O conceito de Buen Vivir parte da ideia de sustentabilidade para, por meio do
resgate de conhecimentos e saberes ancestrais, promover uma nova ética norteadora do modo
de ser da coletividade, subordinando objetivos econômicos de progresso às leis de
funcionamento dos sistemas naturais, ao respeito à dignidade humana e à melhoria na
qualidade de vida das pessoas.
Despreza-se o crescimento econômico como fim último e tem por objetivo uma
melhora qualitativa das condições de vida, por meio da expansão de potencialidades
individuais e coletivas.
A verdade é que nos últimos trinta anos apenas dois pequenos países, Coréia do Sul
e Taiwan, conseguiram sair da fase agrícola e se tornaram sociedades
industrializadas avançadas tecnologicamente, vencendo a pobreza generalizada e
elevando os níveis de vida até incorporarem as maiorias à classe média, embora com
níveis de democracia, culturais, científicos e sociais muito abaixo da Europa e dos
Estados Unidos. (RIVERO, 2002, p. 26).

O potencial destruidor da ação humana ficou mais evidente no século XX.
Marcado pelas duas Guerras Mundiais e por desastres ambientais como o ocorrido em
Chernobyl em 1986, a modernidade tornou-se uma espécie de autodestruição criadora (PAZ,
1974, p. 19).
Essa real ameaça de autodestruição, seja pela utilização de armas de destruição
em massa, seja pelo uso predatório de recursos naturais finitos, leva à crítica da própria ideia
de desenvolvimento concebido como progresso material.
Nesse sentido:
A percepção de custos sociais e ecológicos causados pelo crescimento econômico,
até então tolerados como inevitáveis efeitos colaterais do desenvolvimento, como: a
fome, a pobreza, a desigualdade social, o desflorestamento e a extinção de espécies
da fauna e da flora, conduziram, a partir da segunda metade do século XX, à
necessidade de se ressignificar o termo a fim de atender à finalidade precípua de
realização da dignidade humana.
A absorção de parâmetros sociais, culturais, ambientais e políticos à compreensão
do termo desenvolvimento passou a ser graficamente representada pela expressão
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desenvolvimento sustentável, cunhada em 1987 pela Comissão Brundtland a partir
da publicação do relatório Our Common Future. (TOLEDO; ARAÚJO, 2017, p.
57).

A adição do termo sustentável à palavra desenvolvimento, talvez a indicar uma
mudança de comportamento a partir da reformulação crítica do que se entende por
desenvolvimento, na verdade só reforça a razão utilitária aplicada ao meio ambiente e sustenta
a crença no desenvolvimento enquanto progresso material.
Não há o reconhecimento de interdependência dos campos sociais na realização
da justiça, mas somente a percepção da relação de dependência da economia em relação ao
meio, e portanto a decisão utilitária de preservação do meio na medida em que necessária à
manutenção do processo de acúmulo material. “O conceito formulado reduz a discussão
acerca do meio ambiente a uma perspectiva tecnicista, substancialmente antropocêntrica da
questão.” (TOLEDO; ARAÚJO, 2017, p. 66).
Dessa forma, “[...] tratada como objeto para a produção (e assim explorada) e
como condição da produção (e assim preservada), a natureza começou a ser produzida como
mercadoria e a ser manipulada pelo capital e pela tecnologia.” (LEFF, 2012, p. 101). A
expressão desenvolvimento sustentável trata na verdade de um desenvolvimento sustentado,
representando “uma armadilha do sistema imperante: assume os termos da ecologia
(sustentabilidade) para esvaziá-los. Assume o ideal da economia (crescimento) mascarando, a
pobreza que ele mesmo produz” (BOFF, 2012, on-line).
Conforme esclarece Leonardo Boff (2012):
É contraditório, pois, desenvolvimento e sustentabilidade obedecem a lógicas que se
contrapõem. O desenvolvimento realmente existente é linear, crescente, explora a
natureza e privilegia a acumulação privada. É a economia política de viés capitalista.
A categoria sustentabilidade, ao contrário, provém das ciências da vida e da
ecologia, cuja lógica é circular e includente. Representa a tendência dos
ecossisstemas ao equilíbrio dinâmico, à interdependência e à cooperação de todos
com todos. Como se depreende: são lógicas que se auto-negam: uma privilegia o
indivíduo, a outra o coletivo, uma enfatiza a competição, a outra a cooperação, uma
a evolução do mais apto, a outra a co-evolução de todos interconectados. (BOFF,
2012, on-line).

Também Enrique Leff (2014, p. 120) diverge a respeito da criação da expressão
ressaltando que “A construção de um futuro sustentável não será o resultado de um consenso
global em um mundo homogêneo, mas da fecundidade da humanidade que surge da disjunção
do ser, da diversidade cultural e do encontro com o outro”.
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A preocupação com as condições de vida e a própria existência das gerações
futuras que impulsionaram o redirecionamento do que se entende por desenvolvimento é
explicitada pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento42 no seguinte
trecho:
As part of our ‘development’, we have amassed weapons arsenals capable of
diverting the paths that evolution has followed for millions of years and of creating a
planet our ancestors would not recognize. [...] The word ‘development’ has also
been narrowed by some into a very limited focus, along the lines of what poor
nations should do to become richer, and thus again is automatically dismissed by
many in the international arena as being a concern of specialists, of those involved
in questions of "development assistance". But the ‘environment’ is where we all
live; and ‘development’ is what we all do in attempting to improve our lot
within that abode. The two are inseparable. [...] Many of the development paths
of the industrialized nations are clearly unsustainable. And the development
decisions of these countries, because of their great economic and political power,
will have a profound effect upon the ability of all peoples to sustain human
progress for generations to come. [...] Unless we are able to translate our words
into a language that can reach the minds and hearts of people young and old, we
shall not be able to undertake the extensive social changes needed to correct the
course of development. (ONU, 1987, p. 07 - 08, grifo nosso)43.

Tendo em consideração a finitude dos recursos naturais, os limites de absorção
dos impactos humanos pelo ambiente e o potencial destruidor da racionalidade humana, a
Comissão Brundtland formulou e publicou a expressão “desenvolvimento sustentável”,
definindo-a como: aquele “[...] development which meets the needs of current generations
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (ONU,
1987)44.
Sobre a definição atribuída à expressão cabem as considerações tecidas por João
Batista Moreira Pinto e Fernando Rodrigues de Freitas (2016, p. 61):
42

Também conhecida como Comissão Brundtland em homenagem à Gro Harlem Brundtland, ex-primeiraministra da Noruega, nomeada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas à época, Javier Pérez de Cuéllar, para
presidir a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
43
Como parte de nosso ‘desenvolvimento’, temos acumulado arsenais de armas capazes de desviar os caminhos
que a evolução tem seguido por milhões de anos e de criar um planeta que nossos ancestrais não reconheceriam.
[...] A palavra ‘desenvolvimento’ também foi estreitada por alguns em um foco muito limitado, ao longo das
linhas de o que as nações pobres devem fazer para se tornarem mais ricas, e assim é automaticamente descartada
por muitos na arena internacional como sendo uma preocupação dos especialistas, dos envolvidos em questões
de ‘ajuda ao desenvolvimento’. Mas o ‘ambiente’ é onde todos nós vivemos; e ‘desenvolvimento’ é o que todos
nós fazemos na tentativa de melhorar o nosso lote dentro dessa morada. Os dois são inseparáveis. [...] Muitos
dos caminhos de desenvolvimento das nações industrializadas são claramente insustentáveis. E as decisões de
desenvolvimento desses países, por causa de seu grande poder econômico e político, terão um profundo efeito
sobre a capacidade de todos os povos para sustentar o progresso humano para as gerações vindouras. [...] A
menos que possamos traduzir nossas palavras em uma linguagem que possa atingir as mentes e os corações das
pessoas jovens e velhas, não seremos capazes de realizar as extensas mudanças sociais necessárias para corrigir
o curso do desenvolvimento. (ONU, 1987, p. 7 - 8, tradução nossa).
44
[...] desenvolvimento que satisfaça as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. (ONU, 1987, tradução nossa).
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Ora, essa compreensão ampla e aberta de ‘desenvolvimento sustentável’ torna
possível que se ressalte tanto o primeiro termo, o desenvolvimento, como o segundo,
a sustentabilidade; sobretudo por não se estabelecer referências claras em âmbito
internacional para a observância de ações adequadas ou não ao desenvolvimento
sustentável, o que será seguido pelas legislações nacionais. Dessa forma, percebe-se
que a expressão ‘desenvolvimento sustentável’ atenderá aos diversos setores da
sociedade, mesmo com posições opostas sobre a forma de atuar frente à realidade
ambiental: alguns ressaltando, sobretudo uma perspectiva desenvolvimentista, e
outros defendendo uma posição de maior preservação ambiental, com pequenas
variações (PINTO; FREITAS, 2016, p. 61).

Nesse processo de percepção dos efeitos colaterais do desenvolvimento enquanto
progresso material, a questão ambiental foi genericamente incorporada por distintos atores
sociais em seus discursos. Assim, ora a questão ambiental serve como meio para justificar e
legitimar práticas desenvolvimentistas institucionais, políticas e científicas, ora serve como
fim a ser perseguido para se redirecionar os rumos da sociedade questionando a própria ideia
de desenvolvimento.
Como observado, “[…] o termo ‘desenvolvimento sustentável’ permite sua
utilização por pessoas, estados ou corporações com perspectivas e concepções de mundo, de
vida e de natureza opostas; o que evidencia seu caráter fundamentalmente ambíguo”.
(PINTO; FREITAS, 2016, p. 64).
A apropriação da questão ambiental por diferentes atores sociais resultou na
criação de correntes ideológicas com distintos modelos de ação estratégica sobre o tema,
dentre as quais destacam-se a ação estratégica utilitária e a ação estratégica contracultural.
4.2.1

Razão utilitária de ação estratégia sobre a questão ambiental
O modelo utilitário de ação estratégica sobre a questão ambiental foi “[…]

protagonizado inicialmente pelo Clube de Roma que, após trinta anos de crescimento
econômico nos países capitalistas centrais, preocupava-se em assegurar a continuidade da
acumulação do capital, economizando recursos em matéria e energia”. (ACSELRAD, 2005, p.
219 - 220).
Para a razão utilitária hegemônica, o meio ambiente é uno e composto estritamente
de recursos materiais, sem conteúdos sócio-culturais específicos e diferenciados; é
expresso em quantidades; justifica interrogações sobre os meios e não sobre os fins
para os quais a sociedade se apropria dos recursos do planeta; pressupõe um risco
ambiental único, instrumental – o da ruptura das fontes de abastecimento do capital
em insumos materiais e energéticos, assim como da ruptura das condições materiais
da urbanidade capitalista – ou seja, o risco de inviabilização crescente da cidade
produtiva, por poluição, congestionamento etc. Dado este ambiente único, objeto
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instrumental da acumulação de riqueza, a poluição é apresentada como
‘democrática’, não propensa a fazer distinções de classe. (ACSELRAD, 2005, p.
219 - 220).

Dessa forma, a razão utilitária sobre o meio ambiente entende os limites do
modelo desenvolvimentista, até então adotado pelo países do Norte a partir das Revoluções
Industriais dos séc. XIX e XX e reproduzidos pelos países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento, reconhecendo a insustentabilidade dos modelos de produção e de consumo
propagados pela globalização ante a finitude dos recursos naturais e a incapacidade do meio
em absorver os impactos humanos aceleradamente produzidos.
Em meados do século XX, uma vez estabelecido um gap, uma desigualdade, de
domínio tecnológico entre os países do Norte (desenvolvidos, em regra, antigas Coroas) em
relação ao países do Sul (subdesenvolvidos e em desenvolvimento, antigas colônias), a
questão ambiental passou a ser instrumentalmente utilizada para desacelerar o projeto
desenvolvimentista dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento de forma a consolidar
a desigualdade tecnológica estabelecida entre Norte X Sul. Delineou-se, dessa forma, uma
nova Era de dependência, não mais pautada pela religião e não somente baseada pela
subordinação cultural e ameaça armamentista, como no Colonialismo e Neocolonialismo, mas
fundamentada na dependência tecnológica.
Com um maior grau de tecnologia aplicada aos processo produtivos produz-se em
maior quantidade utilizando-se menos matéria-prima e menos mão-de-obra, os produtos então
tornam-se mais competitivos no mercado global, melhora-se a logística de produção e
distribuição. Em vista dos bens mais processados, de maior valor tecnológico agregado, os
produtos primários perdem prestígio. O processo produtivo tecnológico diferencia-se ainda
mais a partir dos avanços dos meios de comunicação e transporte, também propiciados pelas
Revoluções Tecnológicas, que possibilitou a “deslocalização de capitais”45.

45

Nesse aspecto, Acselrad (2005, p. 220) esclarece que a expressão “deslocalização de capitais” é utilizada para
descrever o fato de determinados empreendimentos serem retirados de seus locais de implantação para serem
relocalizados em outro ponto, região ou país onde as condições político-institucionais sejam mais favoráveis à
acumulação de riquezas - tais como normas ambientais frouxas, direitos sociais revistos e leis urbanísticas
flexibilizadas. Geralmente esse fluxo migratório das plantas fabris segue a direção Norte-Sul, deixando o Norte
onde os direitos sociais garantem uma maior remuneração e qualificação da mão-de-obra e maior custos das
matérias-primas, em razão de sua menor disponibilidade e direcionando-se ao Sul, beneficiando-se da herança de
subdesenvolvimento testada pelo Norte quando do Colonialismo e Neocolonialismo, qual seja: abundante mãode-obra desqualificada e matérias-primas e bens primários baratos. O que amplamente observado implica a
reexploração da situação de vulnerabilidade social dos países do Sul provocada e agravada pelo Norte. Percebese nesse processo a barganha de proteção social, precarizando a qualidade de vida da sociedade local do Sul em
troca de uma promessa de incremento na dinâmica econômica, enquanto a grande maioria dos lucros auferidos é
exportado para o Norte em forma de dividendos.
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Nesse aspecto, a possibilidade de deslocamento das estruturas físicas do processo
produtivo para regiões ou países socialmente mais vulneráveis, onde a proteção de direitos
socioambientais é mais instável e flexível, implica, além da precarização das condições de
vida da população local, a manutenção ou agravamento da situação de não-desenvolvimento
daquela região ou país. O que se tem é a exploração da situação de não-desenvolvimento e de
vulnerabilidades regionais ou nacionais sob a promessa de um desenvolvimento não factível.
A grande maioria dos lucros gerados nesse processo de exploração e expropriação retorna aos
países do Norte em forma de dividendos dos investimentos realizados pelos acionistas das
transnacionais.
Ante a insustentabilidade dos modelos de produção e de consumo hegemônicos, a
ação estratégica utilitária sobre a questão ambiental apoia-se na crença do progresso técnico
para resolver questões a respeito da degradação socioambiental gerada pelo projeto
desenvolvimentista, apontando a causa do problema como uma possível solução. Ou seja, a
razão utilitária propõe o uso da tecnologia para otimizar os processos produtivos,
racionalizando matérias-primas e energia e reduzindo a quantidade de resíduos gerados,
inaugurando novos campos de investimento e expandindo a apropriação capitalista da
natureza (LEFF, 2012, p. 99).
“Economizar quantidades de material e energia apenas retarda o problema. Não
caberia só economizar recursos” (ACSELRAD, 2005, p. 220), mas também simultaneamente
rever as razões que fundamentam a extração e aproprição de recursos, em uma estratégia
política bivalente que combine ações afirmativas e transformadoras, como defendido por
Fraser (1997, p. 23 - 33).
Ao contrário da razão utilitária, que se manisfestou por uma estratégia
internacionalmente organizada, a razão contracultural sobre a questão ambiental sobreveio da
percepção e da articulação locais no combate a desigualdades socioambientais (ACSELRAD,
2010).
4.2.2

Razão contracultural de ação estratégia sobre a questão ambiental
A razão contracultural de ação estratégica sobre a questão ambiental “[…]

constituiu um movimento de questionamento do estilo de vida que tem justificado o padrão
dominante de apropriação do mundo material – consumismo dito fordista industrialização
químico-mecanizada da agricultura etc.” (ACSELRAD, 2005, p. 219 - 220). Como esclarece
Henri Acselrad (2005):
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Uma razão cultural […] se interroga sobre os fins pelos quais os homens se
apropriam dos recursos do planeta; o meio ambiente é múltiplo em qualidades sócioculturais; não há ambiente sem sujeito – ou seja, ele tem distintas significações e
lógicas de uso, conforme os padrões das distintas sociedades e culturas. Os riscos
ambientais, nesta ótica, são diferenciados e desigualmente distribuídos, dada a
diferente capacidade dos grupos sociais escaparem aos efeitos das fontes de tais
riscos. Ao evidenciar a desigualdade distributiva e os múltiplos sentidos que as
sociedades podem atribuir a suas bases materiais, abre-se espaço para a percepção e
a denúncia de que o ambiente de certos sujeitos sociais prevaleça sobre o de outros,
fazendo surgir o que se veio denominar de ‘conflitos ambientais’. (ACSELRAD,
2005, p. 220 - 221).

A razão cultural assim não se restringe a refletir sobre os meios menos danosos de
extração e utilização de recursos naturais como forma de atenuar os impactos ambientais
causados pelo processo de produção e de consumo hegemônicos, como faz a ação estratégica
utilitária. A razão cultural reconhece e ataca diretamente as raízes do problema, questionando
o conceito de desenvolvimento enquanto acúmulo material, questionando os padrões de
produção e consumo hegemônicos de forma a desconstituí-los. “A crise ambiental é uma crise
da civilização ocidental, moderna, capitalista e econômica. Sua solução não reside em
‘internalizar seus custos ecológicos’, mas em compreender a raiz dessas ‘contradições’ e em
construir uma nova racionalidade teórica, social e produtiva.” (LEFF, 2012, p. 100).
É a partir dessa percepção a respeito da “[…] desigual exposição ao risco como
resultado de uma lógica que faz com que a acumulação de riqueza se realize tendo por base a
penalização ambiental dos mais pobres” (ACSELRAD, 2005, p. 222) que sobrevem a
necessidade em se falar de justiça ambiental.
4.3

Justiça Ambiental - aproximação conceitual
A expressão “justiça ambiental” refere-se à sociopolitização da questão ambiental,

incorporando-a e reconhecendo a sua importância dentro do campo da justiça social. “Este
processo de ressignificação está associado, por certo, a uma reconstituição das arenas onde se
dão os embates sociais pela construção dos futuros possíveis.” (ACSELRAD, 2005, p. 219),
também designado por Henri Acselrad (2010) como uma “ambientalização das lutas sociais”.
Segundo Danieli Veleda Moura (2010, p. 04) o conceito de justiça ambiental
surgiu nos Estados Unidos a partir da luta contra o racismo. Como afirma a autora:
[…] em 1987, um relatório científico divulgado pelo Comitê para a Justiça Racial da
Igreja Unida de Cristo denunciou as ligações entre a degradação ambiental e a
discriminação racial. O estudo utilizava dados estatísticos para demonstrar que a
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localização de lixeiras com resíduos tóxicos coincidia com a das comunidades de
negros, hispânicos e asiáticos. Trata-se de um marco histórico, fortemente ligado
com o surgimento de movimentos de justiça ambiental nos EUA que relacionaram a
luta anti-racista com a defesa do meio ambiente. (MOURA, 2010, p. 04).

A noção de justiça ambiental decorre assim do reconhecimento de que a injustiça
social e a degradação ambiental possuem a mesma raíz (ACSELRAD, 2005, p. 221). “[…]
tanto a natureza como a cultura são negadas pela racionalidade econômica, que desse modo as
‘externaliza’, superexplorando a natureza e subjugando as diferenças culturais. O capitalismo
é intrinsecamente antiecolológico.” (LEFF, 2012, p. 105).
Segundo Acselrad (2005, p. 221), “a desigual exposição aos riscos deve-se ao
diferencial de mobilidade entre os grupos sociais: os mais ricos conseguiriam escapar aos
riscos e os mais pobres circulariam no interior de um circuito de risco”. Nas palavras do
autor:
A operação desta lógica estaria associada ao funcionamento do mercado de terras,
cuja ‘ação de coordenação’ faz com que práticas danosas situem-se em áreas
desvalorizadas, assim como à ausência de políticas que limitem a ação deste
mercado. Tal segmentação sócio-territorial tem se aprofundado com a globalização
dos mercados e a abertura comercial – a saber, maior liberdade de movimento e
deslocalização dos capitais, queda do custo de relocalização e incremento do poder
de exercício da chantagem locacional pelos capitais que podem usar a carência de
empregos e de receitas públicas como condição de força para impor práticas
poluentes e regressão dos direitos sociais. A denúncia da operação destes
mecanismos, juntamente com a construção de capacidade organizativa e de
resistência à chantagem de localização serão, conseqüentemente, instrumentos da
redefinição das práticas sociais e técnicas de apropriação do meio, de localização
espacial das atividades e de redistribuição do poder sobre os recursos ambientais.
(ACSELRAD, 2005, p. 222).

Pelo exposto, entende-se que a especulação imobiliária faz aumentar o preço da
terra nos centros urbanos limitando o acesso à moradia da população de baixa renda de modo
a induzir o estabelecimento de suas residências em áreas periféricas, onde as terras são menos
valorizadas, também em razão da menor ou nenhuma infra-estrutura (saneamento-básico,
iluminação pública, pavimentação das vias) e serviços públicos (hospitais, policiamento,
corpo de bombeiros, transporte público, escolas, faculdades, teatros, museus) oferecidos
naquela localidade.
Por motivos de ordem econômica, estabelece-se assim uma segregação e
segmentação socioespacial que influenciam na construção sociocultural e socioambiental
daquela coletividade.
As grandes empresas também constituem outro segmento facilmente atraído para
as regiões periféricas às cidades em razão do baixo preço das terras. A maior oferta de mão-
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de-obra barata e a menor presença e interferência fiscalizadora do Estado nessas áreas
também são aspectos de atração das grandes empresas para que ali estabeleçam seus parques
industriais, possivelmente garantindo uma maior margem de lucro a partir de menores custos
de implantação e manutenção do empreendimento. Observa-se, contudo, que a
industrialização da região também traz consigo todas as implicações ambientais dos processos
de produção.
Dessa forma, a ausência do Estado nas periferias gera uma dupla peanlização da
população de baixa renda: i) pela menor qualidade de vida em razão da falta de infra-estrutra
e serviços públicos ali ofertados; ii) e em razão do maior grau de degradação ambiental
favorecida pela presença de parques industriais que em regra implicam maior poluição do ar,
sonora, das águas e produção de resíduos na região.
As populações de baixa renda, além de estarem mais expostos aos riscos
ambientais socialmente produzidos, não têm acesso a uma infra-estrutura, instrução de
qualidade e apoio social, médico e judiciário, que poderiam lhes ajudar a fazer frente às
condições precárias de vida a que são submetidos. Delinea-se, dessa forma, uma hierarquia
ocupacional. Nesse sentido, entende-se que a:
Justiça Ambiental é, portanto, uma noção emergente que integra o processo histórico
de construção subjetiva da cultura dos direitos no bojo de um movimento de
expansão semântica dos direitos humanos, sociais, econômicos, culturais e
ambientais. Na experiência recente, a justiça ambiental surgiu da criatividade
estratégica dos movimentos sociais, alterando a configuração de forças sociais
envolvidas nas lutas ambientais e, em determinadas circunstâncias, produzindo
mudanças no aparelho estatal e regulatório responsável pela proteção ambiental.
(ACSELRAD, 2005, p. 223).

A ideia de justiça ambiental traz dentro de si a desigualdade na distribuição de
riscos. Sobre esse ponto, Ulrich Beck (2002) esclarece que o risco é o perigo que se corre
relacionado a uma decisão. Em outras palavras, é a assunção de uma margem de erro para se
alcançar um resultado. É a aceitação da possibilidade de um sacrifício inerente à perspectiva
de realização de um objetivo.
A especial relevância que se dá ao tema no século XX está associada à
normalização dos riscos que se tornaram uma constante no dia-a-dia da sociedade, um ponto
central de influência cultural e política para a manobra de comportamentos, uma nova
oportunidade de obtenção de lucro movida pelo medo. Nesse aspecto, Beck (2002) esclarece
que:
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Los riesgos que se generan en el nivel más avanzado del desarrollo de las fuerzas
productivas (con ello me refiero sobre todo a la radiactividad, que se sustrae por
completo a la percepción humana inmediata, pero también a las sustancias nocivas .
tóxicas presentes en el aire, en el agua . en los alimentos, con sus consecuencias a
corto . largo plazo para las plantas, los animales . los seres humanos) se diferencian
esencialmente de las riquezas. Estos riesgos causan daños sistemáticos . a
menudo irreversibles, suelen permanecer invisibles, se basan en
interpretaciones causales, por lo que sólo se establecen en el saber (científico o
anticientífico) de ellos, . en el saber pueden ser transformados, ampliados o
reducidos, dramatizados o minimizados, por lo que están abiertos en una
medida especial a los procesos sociales de definición. Con ello, los medios . las
posiciones de la definición del riesgo se convierten en posiciones sociopolíticas
clave.
[…] Contienen un efecto bumerang que hace saltar por los aires el esquema de
clases. Tampoco los ricos . poderosos están seguros ante ellos. (BECK, 2002, p. 28
46
29, grifo nosso) .

Os riscos globais, imperceptíveis e por vezes irreversíveis são produzidos por
especialistas em laboratórios, omitidos e justificados por um saber incerto, manipulados por
interesses político-econômicos e aplicados nos campos e nas fábricas afetando a todos em
diferentes medidas:
Os discursos da ciência, assim como as narrativas do pensamento ecológico e do
naturalismo dialético, estão entrelaçados nos fios de relações de poder e inscritos em
estratégias de poder no saber (Foucault) que determinam o campo teórico e político
da ecologia política e os conflitos que emergem da apropriação social da natureza.
(LEFF, 2012, p. 111).

A questão ambiental, assim, é manipulada enquanto campo de disputa entre
diferentes agentes sociais e interesses políticos:
Estes são conflitos que surgem da distribuição desigual dos custos e potenciais
ecológicos, mas que transbordam para uma disputa de visões, interesses e sentidos
na apropriação social da natureza, que se expressam no campo da ecologia política
entre as estratégias de apropriação econômica e capitalista da natureza e as
perspectivas abertas pela racionalidade ambiental. (LEFF, 2012, p. 104).
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Os riscos, da maneira como são produzidos no estágio mais avançado do desenvolvimento das forças
produtivas – refiro-me, em primeira linha, à radioatividade, que escapa completamente à percepção humana
imediata, mas também às toxinas e poluentes presentes no ar, na água e nos alimentos e aos efeitos de curso e
longo prazo deles decorrentes sobre plantas, animais e seres humanos –, diferenciam-se claramente das riquezas.
Esses Riscos desencadeiam danos sistematicamente definidos, por vezes irreversíveis, permanecem no mais das
vezes fundamentalmente invisíveis, baseiam-se em interpretações causais, apresentam-se, portanto tão somente
no conhecimento (científico ou anticientífico) que se tenha deles, podem ser alterados, diminuídos ou
aumentados, dramatizados ou minimizados no âmbito do conhecimento e estão, assim, em certa medida, abertos
a processos sociais de definição. Com isso, os meios e posições da definição de risco tornam-se posições
sociopolíticas fundamentais
[...] Eles contêm um efeito bumerangue, que implode o esquema de classes. Tampouco os ricos e poderosos
estão seguros diante deles (BECK, 2002, p. 28 - 29, tradução nossa).
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Nesse jogo político há um processo de intoxicação e envenenamento progressivos
em que as populações de baixa renda são as mais afetadas, tanto pela proximidade com as
substâncias tóxicas produzidas, por meio do trabalho, por residirem em áreas periféricas, pelo
consumo, quanto pela falta de infra-estrutura, de instrução e de falta de força, voz,
mobilização e participação políticas.
Por isso da importância em se perceber a relação de interdependência existente
entre os campos sociocultural, socioeconômico e socioambiental na realização da justiça, pois
sem o meio ambiente não existe economia e nem cultura possíveis. O meio ambiente
ecologicamente equilibrado é um direito humano e é condição necessária para a realização
dos demais direitos humanos.
Em vista da interdiciplinariedade que compõe a questão ambiental, as lutas por
justiça ambiental abrangem múltiplas frentes, combinando:
1) defesa dos direitos a ambientes culturalmente específicos –comunidades tradicionais
situadas na fronteira da expansão das atividades capitalistas e de Mercado;
2) defesa dos direitos a uma proteção ambiental equânime contra a segregação sócioterritorial e a desigualdade ambiental promovidas pelo mercado;
3) defesa dos direitos de acesso equânime aos recursos ambientais, contra a
concentração das terras férteis, das águas e do solo seguro nas mãos dos interesses
econômicos fortes no mercado; mas também,
4) defesa dos direitos das populações futuras. Como? Pela interrupção dos mecanismos
de transferência dos custos ambientais do desenvolvimento para os mais pobres.
(ACSELRAD, 2005, p. 225 - 226);

Segundo Acselrad (2005, p. 225 - 226) “[…] a junção estratégica entre justiça
social e proteção ambiental” se dá pela “ligação entre o discurso genérico sobre o futuro e as
condições históricas concretas pelas quais, no presente, se está definindo o futuro.”. Nesse
sentido, o autor defende que “[…] para barrar a pressão destrutiva sobre o meio de todos, é
preciso começar protegendo os mais fracos” […] “enquanto os males ambientais puderem ser
transferidos para os mais pobres, a pressão geral sobre o ambiente não cessará.”. Percebe-se
“[…] cada vez mais clara a fusão entre risco ambiental e insegurança social – peças centrais
da reprodução das desigualdades nos tempos de liberalização da economia”. A necessidade
que se coloca é “fazer do ambiente um espaço de construção de justiça e não apenas de
realização da razão utilitária do Mercado.” (ACSELRAD, 2005, p. 225 - 226).
Entre os meandros do insurgente conceito de justiça ambiental repousa a dúvida:
O que está efetivamente em jogo neste embate? Tudo sugere que se trate do modo
como se organizam as condições materiais de produção e reprodução da sociedade mais especificamente, como se distribuem no espaço biofísico distintas formas
sociais de apropriação dos recursos ambientais, e como nesta distribuição a
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permanência no tempo de uma atividade é afetada pela operação de outras práticas
espaciais (ACSELRAD, 2005, p. 223).

Como sugere Acselrad, o importante é compreender que as desigualdades
socioculturais, socioambientais e socioeconômicas não são naturais, elas são socialmente
construídas e assim também podem ser desconstruídas e transformadas.
Esse é o intuito ao se defender a Economia Popular Solidária como um modelo
econômico de organização social do trabalho e dos processos produtivos orientado pelo agir e
pensar coletivo, pela cooperação, pela sustentabilidade, pela efetivação de direitos e pela
melhoria da qualidade de vida de todos. “Um modo de produção ecologicamente sustentável,
socialmente equitativo e culturalmente diverso.” (LEFF, 2012, p. 100).
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5

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA
Conforme explica Paul Singer (2018) “Economia solidária é uma organização de

produção, de comercialização, das finanças e do consumo que privilegia o trabalho associado,
a autogestão, a cooperação e a sustentabilidade considerando o ser humano na sua integridade
como sujeito e finalidade econômica”.
Ao não se pautar pela produção de lucro, mas sim na melhoria das condições de
vida das populações, a Economia Popular Solidária rompe com o complexo circuito de
degradação produzido pelo atual modelo de produção hegemônico. Além de romper com a
lógica de “exploração do homem pelo homem”, a Economia Popular Solidária vincula o
crescimento econômico ao propósito de melhoria das condições de vida de todos em
diferentes aspectos que abrangem a expansão da participação democrática, o reconhecimento
cultural das diferenças, a efetivação de direitos e a perquirição da sustentabilidade.
Para melhor compreensão do tema, busca-se uma aproximação conceitual do que
vem a ser a Economia Popular Solidária segundo a doutrina, sem, no entanto, limitá-lo a uma
só abordagem ou perspectiva.
5.1

Aproximação Conceitual
Segundo França Filho (2001, p. 248), o termo Economia Solidária (EcoSol)

apareceu pela primeira vez nos trabalhos de Jean Louis Laville e Bernard Eme, na França, no
início dos anos 90:
Através deste termo, estes autores visavam a dar conta da emergência e
desenvolvimento de um fenômeno de proliferação de iniciativas e práticas
socioeconômicas diversas. São as chamadas iniciativas locais na Europa. Elas
assumem, na maioria dos casos, a forma associativa e buscam responder a certas
problemáticas locais específicas. Esta expressão, economia solidária, vem, assim,
num primeiro momento, indicar, por um lado, a associação de duas noções
historicamente dissociadas, isto é, iniciativa e solidariedade; e, por outro lado,
sugere-se (com estas experiências) a inscrição da solidariedade no centro mesmo da
elaboração coletiva de atividades econômicas. (FRANÇA FILHO, 2001, p. 248).

Em um primeiro momento, o termo é utilizado para fazer alusão aos “serviços de
proximidade” ou aos “serviços solidários”, como jardinagem, consertos domésticos e ajudas
na vizinhança, que, ampliados para além da esfera doméstica, repercutem na “[...] criação de
empregos e reforço na coesão social [...]” a exemplo da mediação social nos bairros
(FRANÇA FILHO, 2001, p. 250).
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Como preleciona o autor, a expressão identifica experiências organizacionais cuja
dinâmica das atividades e relacionamento com os demais agentes econômicos se desenvolve
por solidariedade. A Economia Popular se diferencia da solidariedade comunitarista “[...] na
medida em que ela emana de um comunitarismo muito mais escolhido como referência
coletiva a um bem comum do que imposto pelo costume.” (FRANÇA FILHO, 2001, p. 247).
“Estas novas formas de solidariedade fazem alusão à iniciativa cidadã em oposição.”
diferenciando-se das “[...] formas abstratas de solidariedade praticadas historicamente pelo
Estado, de um lado, e das formas tradicionais de solidariedade marcadas pelo caráter
comunitário.” (FRANÇA FILHO, 2001, p. 247). Segundo Bauman (2000):
Em termos sociológicos, o comunitarismo é uma reação esperável à acelerada
liquefação da vida moderna, uma reação antes e acima de tudo ao aspecto da vida
sentido como a mais aborrecida e incômoda entre suas numerosas consequências
penosas - o crescente desequilíbrio entre a liberdade e as garantias individuais.
(BAUMAN, 2000, p. 195).

As práticas comunitárias realizadas secularmente por comunidades tradicionais
como as indígenas, as quilombolas, de pescadores ribeirinhos e de artesãos não deixam de ser
exemplos e as raízes das práticas econômicas populares solidárias, mas essas não se
restringem àquelas, partindo delas para abranger novas múltiplas formas que atendam as
insurgentes e variadas necessidades sociais.
Se por um lado a Economia Popular Solidária, enquanto forma de regulação da
sociedade, diferencia-se do comunitarismo, marcado por um caráter de grupo fechado,
balizado pelo peso da tradição dos costumes, por outro ela também se afasta da perspectiva
liberal, ou seja:
[...] enquanto possibilidade de se constituir como setor à parte (terceiro), vindo se
justapor aos dois outros (Estado e mercado), e buscando corrigir as lacunas por estes
deixadas nas suas capacidades de satisfazer necessidades. Dito de outro modo, uma
visão funcionalista que limita a ação da economia solidária à ideia de uma
démarche 47 funcional. Ela viria, nestes termos, preencher uma função de
ajustamento social, constituindo uma espécie de economia subsidiária às formas
mercantis e estatistas [...]. Papel, portanto, paliativo ao sistema [...] (FRANÇA
FILHO, 2001, p. 251).

Uma perspectiva liberal sobre a Economia Solidária, em uma razão utilitária, a
usaria como instrumento para suavizar a degradação socioambiental reproduzida pelo modelo
hegemônico, satisfazendo necessidades mínimas de modo a possibilitar a manutenção do
47

Démarche: substantivo feminino. Ação realizada com empenho e diligência; esforço, providência. Definição
retirada do dicionário virtual do Google.
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capitalismo predatório. Nesse sentido, ao invés de se mostrar como uma iniciativa popular
cidadã em oposição, apresentar-se-ia como instrumento de manutenção da ordem vigente,
como em uma política de pão e circo48.
Em uma razão contracultural, que aqui se defende, as experiências solidárias
partem de uma articulação política dos membros de uma coletividade, visando à satisfação de
alguma(s) necessidade(s) local(ais). Dessa forma:
[...] ao invés de se constituir como um setor à parte (terceiro), tem muito mais
vocação (segundo nossa hipótese) para interagir com as formas econômicas
dominantes (Estado e mercado), numa perspectiva de elaboração de arranjos
particulares de princípios econômicos diversos, a fim de subordinar a lógica
mercantil a outros imperativos da ação organizacional ou coletiva – por exemplo
uma dinâmica reciprocitária ou um projeto associativo. Evidentemente que tal
vocação não se manifesta sem dificuldades na realidade concreta dessas
experiências. (FRANÇA FILHO, 2001, p. 251 - 252).

A Economia Popular Solidária é composta, assim, por “[...] experiências
associativas em geral, marcadas por uma dinâmica comunitária do ponto de vista interno, mas
ao mesmo tempo abertas sobre o espaço público.” (FRANÇA FILHO, 2001, p. 247). É um
conjunto de iniciativas solidárias autônomas, enquanto nascem de dentro para fora daquela
coletividade, com base na conscientização de problemas sociais existentes e na mobilização
social para resolvê-los. Segundo Genauto Carvalho de França Filho e Jean Louis Laville, a
economia solidária pode ser definida como:
Uma outra economia que se gesta em diferentes partes do mundo a partir de iniciativas,
sobretudo de natureza cooperativista e associativista, oriundas da sociedade civil e dos
meios populares. Tais iniciativas assumem diferentes configurações, desde aquelas que
criam o seu próprio circuito de produção e consumo, alimentando cadeias sócioprodutivas autônomas e, em alguns casos, fortemente baseadas em relações nãomonetarizadas, até outras que empreendem relações mais permanentes com o mercado e
desenvolvem diferentes tipos de parcerias com os poderes públicos. As formas
assumidas por esta economia também variam de acordo com as diferentes regiões e
países: de cooperativas de produção e prestação de serviços, passando por bancos
comunitários, clubes de trocas e associações de serviços em países latino-americanos,
até as cooperativas sociais, as sociedades cooperativas de interesse público, as empresas
sociais ou os sistemas de trocas locais, entre outros, em países europeus. (FRANÇA
FILHO e LAVILLE, 2004, p. 15).

Nessa perspectiva contracultural, França Filho (2008) destaca dois pontos
relevantes da Economia Popular Solidária:
48

A expressão “Política de pão e circo”, do latim panem et circenses, representa uma crítica à estratégia
alienante como os políticos lidavam com a população durante o Império Romano, providenciando alimentos e
diversão como forma de satisfazer os anseios das massas e mantê-los sob controle, longe de assunstos e
mobilizações políticas.
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• Trata-se de uma abordagem que privilegia uma intervenção territorial, baseada na
ideia de reorganização das economias locais. Nesse sentido, o conceito de rede de
economia solidária e os circuitos próprios de relações de comercialização e consumo
interrogam o imperativo da competitividade como motor do desenvolvimento, em
prol de uma outra visão da sustentabilidade;
• Essa via atinge muito diretamente a questão das relações de sociabilidade nos
territórios (com vistas ao seu fortalecimento e/ou reconstrução), além de considerar
o conjunto das dimensões que compõe a vida das pessoas num lugar para além do
aspecto econômico como: as formas de auto-organização político associativo
(dimensão sócio-política); o resgate e afirmação de sentimentos de pertença e
identidade local (dimensão sócio-cultural); e a preservação ambiental e busca de
soluções tecnológicas adequadas ao seu meio-ambiente, além de socialmente
apropriadas por todos (dimensão sócio-ambiental). (FRANÇA FILHO, 2008, p.
230).

A Economia Popular Solidária não se restringe a um modelo econômico em sua
formatação clássica, enquanto uma isolada organização da produção de bens e serviços e sua
distribuição, mas interage e abrange outros campos do viver humano sendo percebida como
parte integrante de algo maior, o bem-estar coletivo, a vida em sociedade.
Dessa forma, afirma-se um real propósito para a economia reconectando-a em
relação de igualdade e equilíbrio com os outros campos da vida humana: a política, a cultura e
o meio ambiente. Somente com essa trama é possível unir os fios soltos de forma a constituir
um tecido ao mesmo tempo flexível para tormar novas formas adequando-se às dinâmicas
sociais sem perder o seu aspecto sólido, consistente, sem se alienar, sem se esquecer de seu
propósito, mantendo suas referências e seus princípios norteadores.
A ideia de Economia Popular Solidária é muito associada à população de baixa ou
nenhuma renda. Conforme excerto extraído do Dicionário virtual do Google, popular é um
adjetivo de dois gêneros que pode ser definido como: 1. relativo ou pertencente ao povo.
Exemplo: indignação popular; ou 2. feito pelas pessoas simples, sem muita instrução.
Exemplo: arte popular (POPULAR, 2018). A Economia Popular Solidária se constitui da
conjugação de ambas as definições como um conjunto de práticas econômicas que partem do
povo para o povo. Nesse sentido, Rodrigo Kuyumjian, Eloisio Moulin de Souza e Sérgio
Robert de Sant’anna registram:
[...] o empreendedorismo social aparenta emergir como opção para atuar na busca de
mitigação de problemáticas nos âmbitos social, econômico e ambiental, como
baixos índices de escolaridade, remunerações ausentes ou insuficientes e descarte
impróprio de resíduos sólidos, respectivamente. Compreende-se como tecnologia de
gestão não convencional uma vez que o foco primeiro de suas ações sai do plano
individual, ou exclusivamente do mercado em si, para dar prioridade ao coletivo, às
comunidades desfavorecidas e à redução de danos causados ao meio ambiente.
(KUYUMJIAN; SOUZA; SANT’ANNA. 2014. p. 1504).
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Os autores conceituam o empreendedorismo social como um processo que
engloba a “[...] articulação de ideias, o vislumbre de oportunidades econômicas e a
mobilização de recursos humanos e materiais no intuito de obter produção de bens e serviços
que mitiguem problemáticas de ordens social e ambiental.” (KUYUMJIAN; SOUZA;
SANT’ANNA. 2014. p. 1505).
A compreensão de um modelo econômico comprometido com as necessidades e
interesses sociambientais traz consigo a reformulação da própria noção de desenvolvimento.
Nesse sentido:
Entende-se por práticas de desenvolvimento local um conjunto de medidas adotadas
por um grupo de pessoas, que, ao levar em conta as potencialidades de suas regiões,
intentam conduzir certas unidades socioterritoriais à redução de patamares de
pobreza e, simultaneamente, à ascensão das condições mínimas de saúde, educação,
lazer, cultura, segurança, moradia, renda e bom uso dos recursos naturais
(KUYUMJIAN; SOUZA; SANT’ANNA. 2014. p. 1504).

A ideia de desenvolvimento nessa perspectiva não se restringe ao crescimento
econômico, ela se apresenta de forma mais complexa, abrangendo a utilização estratégica de
potencialidades locais a fim de “[...] aumentar o número de oportunidades profissionais;
elevar a competitividade da economia local; garantir a preservação de recursos naturais da
região; incrementar o senso de mobilização e auto-organização [...]” revigorando e
consolidando raízes socioambientas, socioculturais e socioeconômicas. (KUYUMJIAN;
SOUZA; SANT’ANNA. 2014. p. 1506).
Ao valorizar as potencialidades locais para promover desenvolvimento, zelando
pela preservação de recursos naturais locais, a Economia Popular Solidária favorece o
reconhecimento e o fortalecimento da cultura local em um contramovimento à
homogeneização cultural promovida pela globalização. Há nesse processo o resgate e
valorização da cultura local/regional e dos laços de pertencimento da identidade coletiva, do
protagonismo e da criatividade, para deixa florescer outros modos de coexistir.
Devido à diversidade de origem e à dinamicidade das realidades sociais, não há
uma definição uníssona do que vem a ser a Economia Popular Solidária, mas alguns pontos de
convergência entre as variadas definições apresentadas pela doutrina podem ser percebidos de
modo a delinear princípios e características que informam esse modo de produção e
organização das relações sociais com o meio.
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5.2

Princípios e Características
Considerando que os princípios constituem valores fundamentais que norteiam

pensamentos e condutas e por entender que as características são elementos perceptíveis que
ajudam na construção e manifestação de um conceito, uma ideia, de um modo de ser de algo
ou de alguém, optou-se por tratá-los de forma conjunta, sem rigor técnico, visto a relação
complementar e imbricada entre princípios e características.
Pelo fato de constituir um sistema aberto, que abarca múltiplas perspectivas e
possibilidades, como um conceito inacabado e em constante aprimoramento, a Economia
Solidária possui um aspecto de universalidade e flexibilidade, que lhe permite se adequar ao
contexto social no qual está inserida com o potencial de expansão para abarcar outras
realidades.
Nesse sentido, como ressaltado por França Filho e Dzimira (1999), as práticas
solidárias incorporam recursos de naturezas diversas constituindo modelos econômicos
híbridos a partir de:
A) uma economia mercantil – fundada no princípio do mercado auto-regulado.
Trata-se de um tipo de troca marcado pela impessoalidade e pela equivalência
monetária, limitando a relação a um registro puramente utilitário; pois, neste tipo de
troca/relação o valor do bem (que se mede pelo seu preço) funda a lógica do
sistema, ao contrário do primado do valor do laço ou da relação social que se busca
numa lógica reciprocitária;
B) uma economia não mercantil – fundada no princípio da redistribuição. Ou seja, é
marcada pela verticalização da relação de troca e pelo seu caráter obrigatório, pois
aparece a figura de uma instância superior (o Estado) que se apropria dos recursos a
fim de distribuí-los;
C) uma economia não monetária – fundada no princípio da reciprocidade. Ou seja, é
um tipo de relação de troca orientada, principalmente, segundo a lógica da dádiva,
tal como descrita por M.Mauss (2001). A dádiva compreende três momentos: o dar,
o receber e o retribuir. Nesse tipo de sistema, os bens circulam de modo horizontal,
e o objetivo da circulação dos bens e/ou serviços vai muito além da satisfação
utilitária das necessidades. Trata-se, sobretudo, de perenizar os laços sociais. A
lógica da dádiva obedece, assim, a um tipo de determinação social específica, pois,
ao mesmo tempo livre e obrigada, a dádiva é essencialmente paradoxal. (FRANÇA
FILHO e DZIMIRA, 1999).

Assim percebe-se que tanto a prática mercantil comum, de produção, compra e
venda de bens e serviços, quanto as políticas sociais desenvolvidas pelo Estado, bem como
trabalhos voluntários realizados por crianças e adolescentes, por exemplo, separadamente ou
de forma combinada, mesmo sendo atividades de natureza tão diversas, podem ser
consideradas práticas solidárias a depender das razões que as orientam e do modo como são
executadas.
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O fato de as práticas solidárias serem adotadas por diferentes coletividades:
“Povos indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos rurais, moradores urbanos
periféricos e centrais, o terceiro setor, permacultores, bem como o governo, mesmo tendo
motivações e origens históricas diversas.” (CLARK; HENRIQUE; ARAUJO, 2017, p. 43), se
deve justamente ao que aqui se denomina como característica da flexibilidade e ao princípio
da Universalidade.
Assim, diferentes práticas solidárias podem ser adotadas tanto por pessoas na
constituição de uma cooperativa ou associação, quanto por moradores de um bairro que
estabelecem entre si grupos de trabalhos e prestam “favores” uns para os outros: na limpeza e
manutenção das vias, no cuidado com as crianças e em reparos e construções domésticas, por
exemplo.
Outros princípios orientadores das práticas solidárias são a democracia e a
igualdade que se referem à soberania popular, à titularidade e ao exercício do poder pelo
povo e para o povo. Esses princípios entendidos dentro da Economia Solidária se expressam
de diferentes formas: i. na instrução e reaproveitamento dos saberes; ii. na escolha da
autogestão ou cogestão enquanto forma de organização das relações sociais no que diz
respeito ao trabalho; iii. na cooperação e na solidariedade; iv. no bem-estar coletivo como
centro e finalidade das atividades econômicas, v. no comércio justo.
Todos esses elementos combinados implicam no compartilhamento de
informações e educação emancipadora que possibilita a cada um se perceber como parte de
um todo e poder colaborar com ele, sem que haja a exclusão de outros grupos ou indivíduos e
sem que haja favorecimentos pessoais. Como registrado por Giovani Clark, Lisiane Aguiar
Henrique e Marina Fagundes de Araújo (2017):
Há, nesse sistema, um esforço de resgate do trabalho enquanto exercício da
dignidade humana, como um meio de emancipação social em um processo de
politização e democratização econômica, com o intuito de suplantar o estado de
alienação das relações de trabalho capitalistas. (CLARK; HENRIQUE; ARAUJO,
2017, p. 42).

Paul Singer (2008) entende a igualdade como característica central da Economia
Solidária e esclarece a relação existente entre o princípio da igualdade e da autogestão:
Nós costumamos definir economia solidária como um modo de produção que se
caracteriza pela igualdade. Pela igualdade de direitos, os meios de produção são de
posse coletiva dos que trabalham com eles – essa é a característica central. E a
autogestão, ou seja, os empreendimentos de economia solidária são geridos pelos
próprios trabalhadores coletivamente de forma inteiramente democrática, quer dizer,
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cada sócio, cada membro do empreendimento tem direito a um voto. Se são
pequenas cooperativas, não há nenhuma distinção importante de funções, todo o
mundo faz o que precisa. (SINGER, 2008, p. 01).

A distribuição de funções muda quando se trata de grandes empreendimentos.
Nesses casos, via de regra, há a necessidade de distinção das funções e de membros
especializados, como: tesoureiros, contadores e advogados, devido à complexidade da
atividade desenvolvida pelo empreendimento (SINGER, 2008, p. 01). O que diferencia essa
organização funcional da empresa mercantil tradicional é o fato desses profissionais do
empreendimento solidário terem que:
[...] cumprir aquilo que são as diretrizes do coletivo, e, se não o fizerem a contento,
o coletivo os substitui. É o inverso da relação que prevalece em empreendimentos
heterogestionários, em que os que desempenham funções responsáveis têm
autoridade sobre os outros. (SINGER, 2008, p. 01).

Entendendo que “[…] a gestão, em uma instituição, implica exercício de poder
sobre suas formas orgânicas e relações intrainstitucionais, os empreendimentos solidários se
valem da autogestão, garantindo certa horizontalidade na organização das relações que o
estruturam” (CLARK; HENRIQUE; ARAUJO, 2017, p. 41). Dessa forma, as regras da
empresa são estabelecidas por quem as deve cumprir e os rumos do empreendimento são
decididos por aqueles cujo sucesso ou fracasso das decisões tomadas é diretamente suportado.
As contínuas tentativas, erros e acertos levam ao amadurecimento da liberdade
deliberativa e à consciência das reponsabilidades que ela implica em um processo político de
empoderamento e emancipação. Como afirmado por França Filho (2001, p. 267), “As
soluções originais para os problemas sociais geradas através das mais diversas formas de
economia solidária devem ser apoiadas e preservadas enquanto formas inéditas de ação
pública, a fim de estimular e fomentar a inventividade e criatividade da própria sociedade”.
A durabilidade de um empreendimento é geralmente identificada como a sua
sustentabilidade, quando na verdade: “[…] a durabilidade seria um resultado, ou seja, uma
consequência da sustentabilidade [...]”, “[...] intimamente relacionada à capacidade de autoorganização, de autorreprodução e de autocriação das condições necessárias para que tal
sistema possa ter uma continuidade.” (KUYUMJIAN; SOUZA; SANT’ANNA, 2014, p.
1507).
A capacidade dos seres vivos de se autoproduzirem, na biologia chamada de
autopoiese, relaciona-se com a combinação de alguns fatores como: “a interdependência, a
diversidade, a reciclagem, a flexibilidade e a parceria” (KUYUMJIAN; SOUZA;
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SANT’ANNA, 2014, p. 1508). Não por acaso, esses elementos identificam-se e relacionam-se
com as características adotas e perquiridas pela Economia Popular Solidária. Ao se constituir
como uma forma de organização da produção, da distribuição e do consumo, a Economia
Solidária é vista como um rearranjo da economia em relação ao meio ambiente, à cultura e à
política. No que tange ao meio, porque se vale das potencialidades locais, respeitando os
limites e o tempo de regeneração do ambiente. Já no que diz respeito à cultura, porque
estabelece a relação de igualdade e respeito entre membros e grupos em uma relação
horizontal. E no que concerne à política, também pela igualdade e pela democracia, porque
demanda a participação de todos os envolvidos na tomada de decisões, concientizando-os da
realidade que os rodeia, da responsabilidade que têm uns em relação aos outros,
empoderando-os para agir em um contínuo processo de politização49, para que as pessoas
deixem de ser objeto de discursos de direitos humanos, ocupando o espaço de sujeitos de
direitos humanos que lhes cabe (CHAUÍ; SANTOS, 2013, p. 42).
Observa-se que a sustentabilidade pressupõe uma rede de elementos e agentes
interdependentes que colaboram mutuamente para a manutenção e aperfeiçoamento do
sistema. Se um componente “desanda”, em alguma medida, todo o restante fica
comprometido.
Um aspecto fulcral que diferencia a EcoSol do atual modelo de produção
hegemônico diz respeito ao seu comprometimento com a realidade social local. Ao invés de
se alimentar do impulso consumidor explorado e potencializado pela mídia que o desprende
da realidade, a lógica da oferta e demanda na Economia Solidária se pauta efetivamente “nos
serviços concebidos e propostos em função de necessidades sociais reais exprimidas
localmente” (FRANÇA FILHO, 2001, p. 250).
Esse critério orientador das práticas econômicas a atrelam às necessidades locais,
comprometendo-as com a melhoria das condições de vida naquele espaço. Dessa forma,
rompe-se com o vigente modelo econômico que encontra em si a sua finalidade sendo

49

Refere-se aqui ao que o Professor João Batista Moreira Pinto argumenta como uma “politização no processo”.
A ideia pauta-se na mutabilidade de interesses e no processo de conscientização e politização. Assim, mesmo
que uma pessoa integre um projeto coletivo à princípio pensando somente nos benefícios individuais que poderá
auferir, alheio aos interesses e necessidades dos demais, a sua inserção no projeto e a interação com outros
pontos de vista o inseriria em um processo transformador de conscientização, politização e engajamento. De
modo que independente das razões que o levaram a participar do projeto, a sua inserção no processo e contato
com outros modos de ser, já o modificariam significamente. Assim, o projeto se realiza e se renova em sua
própria trajetória, sendo a diferença e o diálogo entre seus membros o seu impulso-motor. A ideia também
relaciona-se ao diálogo de saberes proposto por Leff (2014). Segundo o autor “Todo pensamento pensa com
referência ao já pensado para se abrir para o por pensar. E se neste processo há rupturas epistemológicas e
demarcações teóricas, também há reelaborações teóricas que vêm da reflexão do pensamento sobre si mesmo
[…].” (LEFF, 2014, p. 119 - 120).
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indiferente às condições de vida ao seu externo. Rompe-se com uma lógica alienante de
consumo e de valorização do capital por si só para trazer à luz necessidades sociais
quotidianamente vivenciadas que impulsionam a demanda e a oferta, possibilitando o
exercício político da cidadania pelos atores sociais locais. Esse processo compreende
conscientização, enquanto apreensão da realidade e dos problemas vivenciados,
empoderamento, para tomar para si a responsabilidade, alteridade, para se colocar no lugar do
outro e entender as suas razões, o diálogo, bem como a criatividade e a capacidade de inovar
para coletivamente construir soluções e resgatar alternativas. Há nesse processo o retorno do
protagonismo cidadão em detrimento do engodo consumidor.
A Economia Popular Solidária constitui, dessa forma, instrumento útil à
emancipação social e à autonomia coletiva, com a retomada, pelos cidadãos, da faculdade de
deliberar, de se autogerir e de se responsabilizar uns pelos outros, sem:
[...] delegar a capacidade dos poderes decisórios de uma região exclusivamente ao
Estado, nem tampouco a grupos econômicos privados. A proposta é que seja
constituída uma força capaz de reger as ações e efeitos gerados em uma localidade a
patamares que permitam uma maior amplitude de discussão política, econômica e
social entre as partes envolvidas. (KUYUMJIAN; SOUZA; SANT’ANNA. 2014. p.
1506 - 1507).

Nesse sentido, uma decorrência lógica das características e princípios que moldam
a Economia Popular Solidária é a sua tendência em se articular em rede constituindo um “[...]
circuito próprio de relações econômicas e intercâmbio de experiências e saberes formativos”
(FRANÇA FILHO, 2008, p. 224). Tal circuito envolve “produtores e/ou prestadores de
serviço em articulação com consumidores e/ou usuários de serviços.” (FRANÇA FILHO,
2008, p. 226). Como definido por Clark, Henrique e Araújo (2017, p. 46):
A rede é uma cooperativa de segundo grau. Uma cooperativa constituída de pessoas
jurídicas que se ‘linkam’ em uma associação única […] buscando para além do
apoio social e político, também um apoio para a comercialização conjunta. O
trabalho em rede permite a venda em conjunto, garantindo às cooperativas e aos
seus membros a venda de materiais diretamente à indústria, sem necessidade da
intermediação de um aparista […] a rede também colabora na organização social e
política desses atores sociais, conferindo maior poder de articulação, negociação,
denúncia e enfrentamento de situações de injustiça, como a falta e/ou ineficácia de
políticas públicas necessárias. (CLARK; HENRIQUE; ARAÚJO, 2017, p. 46).

A ideia é promover a oferta para que atenda à demanda, ou seja, produzir o que
efetivamente é requerido pelas pessoas e não manipular a demanda para atender à oferta,
como ocorre nos dias atuais. Dessa forma, numa lógica de rede de solidária, “[...] a
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consideração sobre oferta e demanda como entidades abstratas (supostamente vocacionadas a
harmonizar-se sempre, graças à ação transcendente de uma mão invisível - num processo mais
conhecido como auto-regulação do mercado) perde sentido.” (FRANÇA FILHO, 2008, p. 226
- 227).
“As redes de economia solidária podem ser vistas como uma estratégia para um
outro tipo de desenvolvimento” (FRANÇA FILHO, 2008, p. 224). A articulação dos
empreendimentos solidários em rede tem por objetivo: “[...] permitir a sustentabilidade dos
empreendimentos e/ou iniciativas de economia solidária em particular” e “fortalecer o
potencial endógeno de um território na sua capacidade de promoção do seu próprio processo
de desenvolvimento.” (FRANÇA FILHO, 2008, p. 226 - 227).
Todo esse conjunto de princípios e características compõe uma ideologia de fundo
da Economia Popular Solidária que requer a desconstrução da ideia de economia
exclusivamente como conjunto de atos mercantis, voltados unicamente à aferição de
benefícios individuais, guiada pela escolha racional como pressuposta na Tragédia dos
Comuns. Esse reducionismo exclui a percepção e a inventividade de possibilidades outras.
Nesse sentido, a iniciativa e a consolidação de práticas solidárias requer o
amadurecimento de algumas percepções críticas sobre a realidade, envolvendo i. A
irredutibilidade da ideia de organização à de empresa mercantil; ii. A irredutibilidade da ideia
de economia à de troca mercantil; iii. A irredutibilidade da ideia de política à de Estado e iv.
A irredutibilidade da ação humana à de ação interessada (FRANÇA FILHO, 2008, p. 227).
No ponto, França Filho relembra que o ser humano é um ser complexo, simbólico,
dotado de valores, cujo comportamento não é predeterminado, nem previsível, sendo marcado
sobretudo por incertezas. A necessidade, que por vezes orienta condutas utilitárias, não pode
ser considerada um fundamento exclusivo a fim de se presumir e explicar condutas humanas
(FRANÇA FILHO, 2008, p. 227). “Tal modo de pensar anula as possibilidades de ações
coletivas organizadas de natureza produtiva e de se elaborar atividades econômicas sem fins
de acumulação privada e em benefício de grupos e comunidades territoriais.” (FRANÇA
FILHO, 2008, p. 227).
Uma abordagem totalizando o tema tratado é expressa por França Filho (2008) na
seguinte passagem:
A visão da economia solidária aqui trabalhada insiste na ideia de uma economia não
como um fim em si mesmo (como na lógica de mercado), mas como um meio a
serviço de outras finalidades (sociais, políticas, culturais, ambientais etc.). Isto
significa conceber a elaboração de atividades econômicas por meio de iniciativas
organizadas como formas de resolução de problemas públicos concretos num
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determinado território. Ou seja, as formas de economia solidária podem também ser
percebidas como modos de ação pública, isto é, de fazer política no seio da própria
sociedade, na medida em que tais iniciativas se voltam para resolver problemas
públicos vividos coletivamente num determinado contexto territorial. Trata-se,
evidentemente, do fomento a uma política do cotidiano nos bairros e comunidades
que incitam cidadãos a agir. (FRANÇA FILHO, 2008, p. 228).

Ante os efeitos predatórios do modo de produção hegemônico, tanto do ponto de
vista social, cultural, político e ambiental, entende-se que a compreensão e transformação do
modo de agir econômico não parece ser somente uma escolha, mas uma necessidade, uma
urgência. A Economia Popular Solidária pressupõe e funciona com base e por um outro
desenvolvimento não restrito ao crescimento econômico, mas que leva em consideração o
bem-estar de todos em suas dimensões político, social, cultural e ambiental.
No que diz respeito ao Brasil, em uma interpretação sistêmica da Constituição da
República Federativa (1988), entendendo-a como uma unidade, percebe-se que princípios
como:
[...] a função social das propriedades, a defesa do meio ambiente, a redução das
desigualdades regionais e sociais possuem uma tensão ao serem aplicados em um
sistema produtivo enclausurado na busca infinita de lucros e baseado nos meios de
produção privados, já que aqueles restringem o referido sistema produtivo.
(CLARK; CORRÊA; NASCIMENTO, 2013, p. 294).

Ao mesmo tempo em que se percebe a incompatibilidade do capitalismo
hegemônico
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, observa-se que a “ideologia constitucionalmente

adotada” 51 consagra o pluralismo produtivo. Como defendido por Clark, Corrêa e
Nascimento:
Do ponto de vista jurídico-econômico, a Constituição Econômica admite modelos de
produção centrados na dignidade humana onde as liberdades econômicas públicas e
privadas são amplamente reconhecidas, desde que subordinadas aos interesses da
sociedade brasileira. […]
O que é vedado por nossa ordem constitucional econômica é a omissão interventiva
estatal no domínio socioeconômico, a eliminação completa dos meios de produção
privados e o desplanejamento estatal. (CLARK; CORRÊA; NASCIMENTO, 2013,
p. 296 - 297).

A fim de superar as contradições existentes entre os direitos humanos, em um
50

A exemplo têm-se os arts. 1º, 3º, 5º, 170, 215, 216 e 225, todos da CRFB.
Segundo Clark, Corrêa e Nascimento (2013, p.161), a expressão “ideologia constitucionalmente adotada” foi
cunhada pelo Professor Washington Peluso Albino de Souza para designar um parâmetro hermenêutico plural
que condiciona o processo de interpretação das normas de Direito Econômico aos fundamentos normativoaxiológicos positivados na Constituição Econômica.

51
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sentido amplo, e o capitalismo hegemônico, os autores propõem o estímulo à inventividade
social:
A fim dos citados princípios terem efetividade no tecido social, temos que incentivar
e implantar outros modelos produtivos e de vida mais harmônicos com os mesmos criando paralelamente concorrência ao próprio capitalismo. (CLARK; CORRÊA;
NASCIMENTO, 2013, p. 294).

O que a Economia Solidária representa nesse sentido é justamente um caminho
para a efetivação da justiça ambiental em seu mais amplo sentido, abrindo uma gama de
possibilidades de produção e organização social em respeito e com vistas à concretização
também dos preceitos constitucionais.
5.3

Críticas, Desafios e Perspectivas
Encontrando suas origens e influências em formas ancestrais de se viver em

comunidade, atualmente a Economia Solidária ganha força em contextos de crise econômica:
Enquanto fenômeno, a emergência de uma economia solidária está intimamente
ligada à problemática de uma exclusão social crescente, que se define cada vez mais
enquanto questão urbana, num contexto atual (isto é, que remonta já a mais de vinte
anos) de crise do Estado-Providência. A realidade de uma economia solidária e sua
problemática vêm, assim, se posicionar num contexto de falência dos mecanismos
de regulação econômico-políticos da sociedade (FRANÇA FILHO, 2001, p. 249).

Ante as situações cíclicas de pauperização geradas pelo sistema produtivo
hegemônico e pela impotência e/ou descaso públicos, diferentes coletividades buscam por
meio de práticas solidárias se ajudarem, apoiarem-se, restaurando e fortalecendo laços sociais,
distribuindo e gerando renda a partir da ação estratégica e criativa sobre os recursos e mão-deobra localmente disponíveis. Essa mobilização social organizada às vezes se oficializa sob a
forma de cooperativa ou associação e outras permanece como um grupo informal, cujas regras
e práticas são construídas no cotidiano social local, com o apoio de igrejas, universidades,
sindicatos, organizações não-governamentais (ONGs) e mesmo do Estado.
Por muitas vezes estar ligada a esse contexto de vulnerabilidade social,
apresentando-se como uma alternativa na geração de renda, a Economia Popular Solidária
pode ser entendida sob uma perspectiva reducionista, como uma “Alternativa real à crescente
crise do emprego verificada em diferentes sociedades ou mero paliativo à crise de
ajustamento de um sistema capitalista que se renova [...]” (FRANÇA FILHO, 2001, p. 245).
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Há assim um duplo desafio na afirmação da Economia Popular Solidária enquanto
um modelo econômico plural: i. aquele de superar a sua interpretação filantrópica como uma
política pública assistencialista, “[...] sintomática de um processo de desregulação da
economia.” com vistas apenas à redução de sofrimentos e ii. se articular “[...] junto à esfera
pública a fim de produzir uma reimbricação da economia num projeto de integração
socioambiental, política e cultural.” (FRANÇA FILHO, 2001, p. 254 - 255).
Observa-se que a exemplo dos remédios propostos por Nancy Fraser no combate
às injustiças socioeconômicas e socioculturais, a Economia Popular Solidária abarca tanto
políticas econômicas afirmativas quanto transformadoras. As primeiras possuem um caráter
temporal e paliativo, visando atenuar as injustiças geradas. As últimas constituem o cerne da
Economia Popular Solidária na superação da visão utilitária das práticas solidárias como uma
economia acessória de suporte ao capitalismo hegemônico.
A perspectiva transformadora desse modo contra-hegemônico de produção e
organização social consiste na desconstrução da ideia convencional de Economia, do mito da
meritocracia, da lógica concorrencial, individualista e predatória, que pautam o capitalismo
hegemônico, mediante um processo de politização, de tratamentos e reconstrução horizontal
dos laços sociais, de conscientização ambiental e fomento à solidariedade.
Assim, quanto à abrangência e multiplicidade de práticas econômicas solidárias, é
possível observar, respectivamente, a existência de iniciativas bem distintas que procuram
firmar um posicionamento político de oposição ao atual modelo exploratório hegemônico e
outras de cunho assistencial que buscam suavizar os impactos desse sistema e que, de certa
forma, permitem a sua perpetuação.
Um dos efeitos das práticas assistenciais é a invisibilização do problema, pois,
uma vez atenuado, passa a ser suportável, enfraquecendo uma possível ruptura com o modelo.
Dessa forma, entende-se que práticas assistenciais devem ser utilizadas, não de forma isolada,
nem permanente, mas de forma temporária e planejada como parte integrante de um projeto
de reformas transformadoras que vise o combate às causas do problema.
Sem se atacar diretamente as causas das desigualdades socioeconômicas e
ambientais e o preconceito sociocultural com uma política transformadora que perpasse pelo
reconhecimento do outro e da questão ambiental, as políticas afirmativas serão permanentes,
perpetuando também as injustiças por elas amenizadas. Dessa forma, a Economia Popular
Solidária serviria de instrumento à manutenção do capitalismo hegemônico enquanto processo
de geração progressiva de injustiças.
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Outro risco de instrumentalização da Economia Popular Solidária diz respeito à
manipulação de parcerias de “apoio” e “suporte” a empreendimentos solidários como forma
de estabelecer relações de dependência, subordinação e barganha.
Com o intuito de garantir a estabilidade e sustentabilidade financeira da atividade
empresarial, muitos empreendimentos solidários buscam formar parcerias com entes públicos
(FRANÇA FILHO, 2001, p. 266). O que se observa, contudo, é que “[...] o maior
reconhecimento institucional e apoio a esses empreendimentos por parte dos poderes
públicos, em muitas situações, implica sua instrumentalização, interferindo, desse modo,
diretamente sobre o grau de autonomia da iniciativa, bem como a própria viabilidade do seu
projeto enquanto organização, que corre o risco de perder o sentido como ação pública
cidadã.” (FRANÇA FILHO, 2001, p. 267).
A esse respeito, cumpre ressaltar que o risco de instrumentalização dos
empreendimentos solidários, por meio do estabelecimento de laços de dependência e
subjulgação forjados por “parcerias”, ocorre não só em relação ao setor público como também
em relação ao sertor privado.
Uma forma de se evitar essas “parcerias” maliciosas, a princípio, é fortalecer a
rede de trabalho dos empreendimentos solidários de modo a criar parcerias de negociações
coletivas consistentes dentro da rede, formando uma cadeia de produção, distribuição e
consumo solidários. A diversificação e fortalecimento das relações em rede ajuda a evitar que
empreendimentos solidários possam ser feitos “reféns” dessas “parcerias” (ADDOR, on-line).
Outro desafio a ser enfrentado pela Economia Popular Solidária, no que diz
respeito a sua relação com o Poder Público, refere-se a sua regulamentação. Uma
regulamentação que não enrigessa a flexibilidade e multiplicidade de formas com que as
práticas solidárias surgem e que adquirem com o decurso do tempo. Mas que estabeleça um
marco legal que possibilite e estimule a criação de novos empreendimentos solidários.
Observando que a Constituição da República Federativa do Brasil (1988) adota o
pluralismo produtivo (CLARK; CORRÊA; NASCIMENTO, 2013, p. 265), não havendo
restrições constitucionais às iniciativas solidárias, pelo contrário, os empreendimentos
solidários correspondem aos princípios e objetivos estabelecidos na Carta Constitucional, em
2003, foi criada a Secretaria Nacional da Economia Solidária (SENAES) no âmbito do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A criação dessa Secretaria tem por finalidade o
planejamento, a estrutura, o incentivo e a fiscalização de práticas econômicas solidárias em
território nacional. Atendendo a essas finalidades foram criados, por exemplo: o Conselho
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Nacional de Economia Solidária (CNES)52, o Observatório Nacional da Economia Solidária e
do Cooperativismo (ONESC)53, o Comitê do Programa Nacional de Apoio ao Associativismo
e ao Cooperativismo Social (Pronacoop Social), o Cadastro Nacional de Empreendimentos
Econômicos Solidários (CADSOL)54 e o Sistema Nacional de Informações em Economia
Solidária (SIES)55.
Desde então a Economia Solidária tem sido regida por termos de referência
editados pela SENAES e MTE. Há em trâmite no Congresso Nacional um Projeto de Lei (PL
Nº 4.685-E DE 2012) que “Dispõe sobre a Política Nacional de Economia Solidária e os
empreendimentos econômicos solidários, cria o Sistema Nacional de Economia Solidária e dá
outras providência”. Dentre as previsões estabelecidas nesse projeto inclue-se, por exemplo, o
acesso dos empreendimentos solidários aos serviços de crédito para “[…] capital de giro,
custeio e aquisição de bens móveis e imóveis destinados à consecução das atividades
econômicas fomentadas.” (art. 10 da PL Nº 4.685-E/2012). Contudo, proposto há mais de
cinco anos, o projeto de lei ainda não foi promulgado. A falta de um marco legal, além de dar
margem a indeterminacões e dúvidas quanto à legalidade de situações fáticas, também dá
espaço a questionamentos e críticas a benefícios fiscais públicos direcionados a
empreendimentos solidários tendo em vista o risco de concorrência desleal em relação aos
demais empreendimentos, favorecendo, dessa forma, a judicialização de demandas.

52

O Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES) foi criado juntamente com a Secretaria Nacional de
Economia Solidária - SENAES no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Foi concebido como órgão
consultivo e propositivo para a interlocução permanente entre setores do governo e da sociedade civil que atuam
em prol da economia solidária. Tem por atribuições principais: a proposição de diretrizes para as ações voltadas
à economia solidária nos Ministérios que o integram e em outros órgãos do Governo Federal, e o
acompanhamento da execução destas ações, no âmbito de uma política nacional de economia solidária. (Este
texto foi extraído do site do Ministério do Trabalho e Emprego, para mais informações consulte o site:
http://trabalho.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp).
53
O Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo (ONESC) é um instrumento para
produção de informações, estudos e análises orientados por problemas elaborados pelos atores sociais,
estudiosos, conselheiros e gestores públicos que agem, formulam e executam ações para o desenvolvimento da
economia solidária no Brasil. A implantação do ONESC é, também, parte da estratégia de divulgação e
reconhecimento da economia solidária. (Este texto foi extraído do site do Ministério do Trabalho e Emprego,
para mais informações consulte o site: http://trabalho.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp).
54
O Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (CADSOL) é a identidade da economia
solidária. Os empreendimentos nele cadastrados passam pela análise de uma comissão local e, após esse
processo, podem receber a Declaração de Empreendimento Econômico Solidário (DCSOL), um documento
emitido via internet e que pode facilitar o reconhecimento dos empreendimentos para acesso às políticas de
apoio à economia solidária, como programas públicos de financiamento, compras governamentais,
comercialização de produtos e serviços, assessoria e demais ações. (Este texto foi extraído do site do Ministério
do Trabalho e Emprego, para mais informações consulte o site: http://trabalho.gov.br/ecosolidaria/secretaria
_nacional.asp).
55
O Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária consiste em um banco de dados dos
empreendimentos de economia solidária de todo o Brasil com base em mapeamentos realizados pelo SENAES a
partir de 2005. (Este texto foi extraído do site do Ministério do Trabalho e Emprego, para mais informações
consulte o site: http://trabalho.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp).
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Uma causa recorrentemente judicializada, que leva ao descrédito de
empreendimentos solidários, diz respeito à utilização de cooperativas para mascarar vínculos
empregatícios. Como os cooperados não são empregados e, portanto, não fazem jus à
percepção de verbas trabalhistas, muitas empresas constituem-se em forma de cooperativa
com o único objetivo de burlar as leis trabalhistas. São inúmeras as denúncias, investigações e
ações judiciais movidas nesse sentido.
O fato de não haver uma legislação apropriada à realidade da economia solidária,
tanto em termos de forma de organização, quanto de legislação trabalhista, obriga
uma série de ajustes na construção das redes locais que acabam constrangendo e
restringindo o potencial de mudança de tais propostas. (FRANÇA FILHO, 2008, p.
230).

Além disso, um outro desafio concernente à construção prática da economia
solidária em termos de gestão refere-se ao “[...] risco de isomorfismo institucional, no sentido
das organizações de economia solidária incorporarem a racionalidade do mercado e, assim,
não atingirem os objetivos a que se propõem.” (FRANÇA FILHO, 2008, p. 230). O risco de
isomorfismo institucional relaciona-se assim com o risco de contaminação cultural e
reprodução dos vícios nas relações advindas do capitalismo hegemônico.
Nem todos se sentem preparados e querem exercer liderança, tomar decisões de
gestão de empreendimentos. Muitos estão acostumados e esperam por ordens a serem
seguidas. E como a produção coletiva implica a distribuição das receitas e dos prejuízos,
algumas pessoas podem se sentir prejudicadas por julgarem ser mais merecedoras do que
outras, estalecendo um comparativo em relação à carga horária trabalhada ou à complexidade,
responsabilidade e estresse que suas funções exigem e causam.
Nesse aspecto, são fundamentais a educação e o esclarecimento sobre todo o
arcabouço ideológico que a Economia Solidária pressupõe, envolvendo: igualdade,
democracia, solidariedade e cooperação.
Outra dificuldade enfrentada está relacionada à interligação e expansão das
práticas locais para âmbitos regionais e globais. Os meios de comunicação e a tecnologia
podem ser usados em favor dessa expansão, favorecendo a troca de saberes, de experiências e
colocando diferentes atores sociais em contato, com ações integradas e articuladas, mesmo
que fisicamente distantes. A atual facilidade de acesso à informação e comunicação também
favorecem a mobilização de pessoas e grupos pelo empoderamento e autonomia na resolução
de problemas sociais locais, de modo a contribuir para a descentralização do poder e
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formação de múltiplos centros decisórios. Em última instância, o que se verifica é uma maior
capilarização da democracia.
Como visto, são muitos os desafios para fazer com que a Economia Popular
Solidária, ainda marcada por grande precariedade, deixe de representar apenas uma
alternativa provisória de sobrevivência econômica ou assistencialismo social e passe a vigorar
como um sistema econômico aberto e múltiplo no Brasil, regulamentado e institucionalizado
de forma difusa e descentralizada por todos e para todos.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o decurso de séculos, indefiníveis transformações culturais, políticas,

ambientais, econômicas e tecnológicas se aculumaram e se influenciaram de modo a criar as
condições necessárias para que atualmente o capitalismo fosse o modelo de produção e
organização social predominante.
A percepção de que as desigualdades geradas pelo capitalismo não são custos ou
efeitos colaterais remediáveis dos processos produtivos, mas sim o motor e combustível desse
sistema, leva ao questionamento do modelo até então sustentado e à reflexão sobre outras
formas de Ser.
As desigualdades tratadas não se referem a atributos e capacidades das pessoas em
comparação umas com as outras, mas a privilégios e a opressões artificiais e sistematicamente
produzidos, acirrando a pseudo-especiação, o individualismo, a lógica concorrêncial e
predatória em que se pauta o capitalismo hegemônico em um processo de geração progressiva
de injustiças.
De forma analítica a Economia pode ser considerada um ciência autônoma para
fins de estudo, mas na prática a sua relação de dependência e complementariedade com outros
campos da vida, não só humana, é bem clara.
Longe de ocuparem esferas separadas e herméticas, as injustiças econômicas, as
injustiças culturais, as injustiças políticas e as injustiças ambientais influenciam-se
mutuamente e se reforçam dialeticamente. A exemplo têm-se as injustiças em relação à “raça”
e ao gênero, que combinam aspectos socioeconômicos e socioculturais. Ademais, há que se
ressaltar que os diferentes tipos de injustiça são cumuláveis, sendo, muitas vezes, uma mesma
pessoa vítima de preconceito por diferentes motivações, por sua origem cultural, por sua
sexualidade e por sua religião por exemplo.
A interdependência e a complementariedade entre as diferentes áreas do agir
humano é o ponto fulcral da Teoria da Justiça Social defendida por Nancy Fraser e por isso
foi escolhida pra direcionar o presente estudo. Essa compreensão é fundamental para que as
estratégias pensadas com vistas ao combate às injustiças também sejam construídas sobre
esses parâmetros de interdependência e complementariedade.
Como defendido por Fraser a realização da justiça requer interdiciplinariedade,
requer uma visão de mundo holística, em que causas e efeitos econômicos, ambientais,
culturais e políticos não andem dissociados.
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A Economia é totalmente dependente do meio ambiente, da cultura e da política e
não pode ser entendida e pensada sem elas. Não se trata puramente de produção, de
distribuição e consumo de bens e serviços, mas de organização social, implicando
significamente quais oportunidades cada um e cada grupo terão na vida.
Que lugares provavelmente frequentarão? Com quais pessoas se relacionarão e
como serão tratadas? Quantas chances terão para retomarem a suas vidas após perderem suas
casas em uma possível enchente? Será que um dia terão uma casa?
A Economia atualmente ganhou uma espaço maior do que deveria na sociedade.
Esse desequilíbrio interfere nas outras esferas da vida.
As relações estão invertidas e desequilibradas. Apesar de depender totalmente do
meio ambiente para existir, visto que a gestão de recursos depende da oferta de matériasprimas advindas da natureza e da capacidade do meio em absorver resíduos, a economia se
sobrepõe ao meio ambiente, ditando em que medida ele deve ser preservado, quais recursos,
sob o comando de quem.
Apesar de não ser capaz de prever fenômenos da natureza, nem conseguir
controlar suas consequências, sofrendo seus impactos, em nome da economia, processos
poluentes

insustentáveis

são

mantidos,

desencadeando

e

agravando

catástrofes

socioambientais.
De modo análogo ocorre com a cultura, apesar da economia fluir da prática social
e ser pautada por um arcabouço valorativo, mesmo que atualmente dominado pelo
individualismo e a concorrência, a economia tem influenciado em grande medida a
construção e o acesso às culturas. O processo de mercantilização cultural influencia
significamente no acesso a qual cultura cada grupo terá, com base em sua capacidade
econômica. Nesse ponto, também a interação entre o homem e o meio ambiente como ponto
de partida para construção da cultura sofre grande interferência da postura econômica
dominadora e utilitária do homem em relação ao meio.
Também a política dos dias atuais está altamente contaminada pelo jogo
econômico. Essa influência tem sido clara nos últimos anos. Escândalos de corrupção têm
sido uma constante não só no Brasil. Empresas se organizam com representantes do povo
para, utilizando a máquina pública, aumentar exponencialmente seus lucros privados às custas
da sociedade. A política institucional está amplamente contaminada pelo poder de compra do
mercado. Cargos públicos têm sido usados, não para fazer política, mas para fazer economia.
Mesmo que dentro da legalidade, governos são pressionados por grandes
empresas e grupos empresarias transnacionais que exploram as vulnerabilidades
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socioeconômicas e socioambientais de regiões utilizando a sua capacidade de gerar receitas,
atrair investimentos, produzir, empregar e pagar tributos, para obter vantagens fiscais e
políticas econômicas, sociais e ambientais que lhes favoreçam, mesmo que em detrimento da
população e do meio ambiente.
Tudo isso implica na capitalização da vida, na redução de possibilidades daqueles
que não detêm capital e na reificação dos seres. Nesse ponto, a questão ambiental, por sua
urgência e imprescindibilidade, que informa e alerta sobre a precarização e a extinção da vida
na Terra, apresenta-se como um campo de conexão e tensão necessário entre os eixos da
justiça.
Enquanto meio que interfere de forma estruturante e conjuntural no
funcionamento dos sistemas socioeconômicos e socioculturais, a questão ambiental também
deve ser objeto do projeto político de uma sociedade justa.
Para ampliar as possibilidades de vida de cada um e de todos, essas áreas que
envolvem a vida devem ser pensadas de forma conjunta. Assim, a fim de estabelecer um
equilíbrio em relação à interdependência existente entre os diferentes campos da vida,
satisfazendo a urgência por justiça ambiental, é preciso questionar a concepção de
desenvolvimento que se tem e que se quer e os processos produtivos que dele fazem parte.
Que desenvolvimento é esse que se alimenta da exploração socioambiental colocando em
risco a vida dos seres?
Como visto, o projeto de desenvolvimento enquanto estágios de acúmulo material
é levado a cabo em benefício de poucos e sacrifício de muitos, sendo, a longo prazo,
insustentável para todos. A ideia de desenvolvimento, assim, tem passado por um processo de
ressignificação de modo a indicar melhoria das condições de vida, desvinculando do viés
quantitativo de progresso material para poucos, para um viés qualitativo para todos. A
atribuição do termo “sustentável” ao “desenvolvimento” compondo a expressão
“desenvolvimento sustentável” (1987), não parece ter sido suficiente a promover e representar
essa quebra de paradigmas necessária a uma real mudança nos rumos da sociedade. Sendo
alvo de críticas consistentes, a expressão denota muito mais uma adaptação para a
continuidade do que uma ruptura de perspectiva.
Nesse sentido, a Economia Popular Solidária, por dar centralidade ao bem-estar
socioambiental das diferentes coletividades, pautando-se em uma ética da diversidade e da
alteridade com solidariedade, inaugura uma postura pós-crescimento, buscando a
sustentabilidade em oposição ao progresso material.
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Por compreender a economia como mais um dos campo da vida, criado e
desenvolvido não para si mesmo, mas em relação e para os outros (cultura, política e meio
ambiente), esse modo de gestão de recursos e de organização social mostra-se mais
consentâneo ao combate da natureza multidimensional da desigualdade, com vistas à
realização da justiça. Nesse caminho a justiça socioambiental ao menos parece ser possível.
Os desafios ainda são muitos. No Brasil, a Economia Solidária ainda é ignorada
por grande parcela da população. Os estímulos à constituição de empreendimentos solidários
são “tímidos” e, como visto, “parcerias” comerciais são muitas vezes estabelecidas, não com
o objetivo de auxiliar empreendimentos solidários, mas com o intuito de instrumentalizá-los,
estabelecendo sobre eles formas de domínio e influência em suas decisões.
A falta de previsão legal específica sobre os empreendimentos solidários no Brasil
por um lado dificulta a percepção de incentivos fiscais e acesso a linhas de crédito que
possibilitem o investimento inicial e a manutenção de capital de giro nos primeiros anos de
funcionamento dos empreendimentos e por outro dá margem a questionamentos sobre a
legalidade dos poucos benefícios que lhes são atribuídos pelo Poder Público em razão do
papel social que exercem, dando-se espaço à suspeita de concorrência desleal.
Mesmo a perspectiva reducionista sobre a Economia Solidária, limitando-a a um
conjunto de ações afirmativas na promoção de um “assistencialismo social” para a atenuação
de sofrimentos, é valiosa para a compressão das aproximações e continuidades, em certos
aspectos, que a EcoSol guarda em relação ao capitalismo hegemônico, tendo a capacidade de
com ele conviver, o que oferece uma possibilidade de concorrência e transição de um modo
de organização social a outro, evitando-se rupturas abruptas como grandes crises ou guerras.
Essa possibilidade de coexistência com o capitalismo hegemônico, como visto, é
uma vantagem, mas traz um desafio na medida em que se assume o risco de contaminação
cultural por uma racionalidade capitalista.
Para que o aspecto transformador da Economia Solidária não seja reduzido a um
programa político de um determinado partido ou governo é preciso que se mantenha a EcoSol
como projeto de vida das coletividades, da sociedade. A Economia Solidária é um movimento
de dentro para fora e de baixo para cima, não se sustentando por imposição, mas por iniciativa
popular.
Nessa lógica, é préciso buscar e fortalecer sistemas produtivos que sejam mais
abrangentes, que sejam abertos a outros campos da vida humana, que possam atender a
multiplas realidades, sem excluir, sem subjulgar. É nesse ponto que reside o trabalho aqui
desenvolvido: na constatação da relação direta existente entre esse modelo produtivo vigente
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e as mazelas e mal-estar socioambientais; na percepção da inadequabilidade do sistema
produtivo hegemônico com o futuro que se pretende e na busca pela reinvenção de novas
formas de coexistir que sejam dignas, éticas e plurais para cada existência singular.
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