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Bom dia  para  todas  e  para  todos.  Em primeiro  lugar  quero  agradecer  aos

organizadores por me terem convidado, e por esse reconhecimento que eu entendo

que é por 47 anos trabalhando nas ciências  sociais  e na economia;  ou seja,  é um

prêmio por idade,  pelo que já foi gasto.  Muito obrigado pelo reconhecimento dos

companheiros, que é muito valioso para mim. 

Bem, vou falar em espanhol, desculpem-me, então vou falar um pouco mais

devagar, esperando poder transmitir bem as ideias. Creio que temos que iniciar com a

conjuntura atual para localizar o problema que quero anunciar. 

GOVERNOS PASSADOS

No início deste século 21 tivemos uma série de governos na América Latina

que podemos chamar ‘‘progressistas’’, que temos chamado de ‘‘novas esquerdas’’, ou

de  ‘‘socialismo  do  século  XXI’’,  que  vão  como  um  arco  pelo  Brasil,  Paraguai,

Uruguai, Argentina, Bolívia, Equador e Venezuela. Isso nos deu muita esperança e,

por exemplo, provocou a Europa a vir aqui ver o que aconteceu porque, enquanto lá a

social democracia se tornava neoliberalismo, aqui parecia que a política fazia sentido

e que renascia  a  possibilidade  de uma transformação progressista.  Esses governos

incorporaram em seu  discurso  e  em suas  práticas,  de  maneiras  muito  diversas,  a

economia social e a economia solidária. Alguns destes governos já caíram e outros

estão  em xeque.  Mas  creio  que  é  importante  elucidar  que  esses  governos  nunca

deixaram de ser atravessados pelo neoliberalismo: era uma luta  contra a hegemonia

do neoliberalismo que nunca desapareceu. 

1 Palestra realizada no XIII Seminário do Comitê Acadêmico Processos Coperativos y Asociativos (Associação de 
Universidades Grupo Montevideo – AUGM). Universidade de São Paulo. Out/2017. Transcrita e traduzida por Reinaldo Pacheco
da Costa, Ana Luiza Alves de Laporte, Ana Lucia Cortegoso, Gabriela Iglesias e Paolo Marti Grasson Pereira de Souza Viola.



GOVERNOS ATUAIS

O que está acontecendo hoje na Argentina - por um governo que ganhou por

200.000 votos -, as coisas que está fazendo e a impunidade com que está fazendo

somente se explica porque o sistema hegemônico hoje tem todo o poder. Não tem

atrás de si solamente somente o poder dos votos, mas sim o poder corporativo,  o

poder internacional, e isso é prova de que a hegemonia do neoliberalismo nunca havia

desaparecido  e  estava  trabalhando  sobre  nossas  mentes  o  tempo  todo.  Hoje  o

neoliberalismo tem aproveitado de uma conjuntura de debilidade das forças populares

e domina abertamente na Argentina e, me perdoem, pois sou encorajado a dizer que

também  no  Brasil.  Está  hackeando outros  governos  e  seu  projeto  é  aprofundar

transformações  econômicas,  sociais  e  políticas  em  favor  do  grande  capital,  da

injustiça  social,  e  deixar-nos,  afirmar-nos   como periferias  primário-exportadoras,

endividadas e dependentes de um sistema legal concebido a partir da perspectiva do

capital  global.  Isto  requer,  para  poder  ser  afirmado  por  parte  do  neoliberalismo,

debilitar  sem nenhum limite  as  forças  políticas  de  orientação  nacional  e  popular,

atacando simbolicamente as faces mais débeis destes governos ditos progressistas, e

revisando  -  não  necessariamente  acabando  com -  as  políticas  de  proteção  social,

incluindo  as  políticas  de  economia  social  e  de  economia  solidária,  que  agora  se

tornaram claramente,  pelo menos no meu país (Argentina),  políticas  de contenção

social, políticas assistencialistas focalizadas nas massas empobrecidas. 

O neoliberalismo segue apoiando estas políticas porque os governos anteriores

tomaram o governo como se fosse o poder, e construíram um aparato de Estado que,

como instrumento, podia ser tomado e mudado de sentido em 180 graus. Não houve

uma verdadeira revolução política, uma reinvenção do Estado, uma radicalização da

democracia ou uma criação de Estado vinculado ativamente à sociedade civil.  Isto

facilita para que o novo Estado, o Estado neoliberal, possa mudar o sentido do mesmo

Estado que tomou.  

A CRÍTICA (ECONOMIA POLÍTICA)

No meu juízo é urgente agora que reflitamos criticamente sobre o que fizemos,

sobre o que estamos fazendo e sobre o que vamos fazer, e isso começa pela revisão

dos esquemas mentais e, em especial, aquele que entendemos por economia.



A  partir  da  perspectiva  da  economia  social,  tal  como  a  entendemos,  a

economia é um sistema de princípios, de instituições e de práticas para organizar o

sistema de produção, de distribuição, de circulação e de consumo das sociedades, e

este sistema é uma construção histórica, uma construção cujo sentido histórico deve

ser o sustento de todos, como disse Polanyi; a garantia de que todos possam ter as

condições materiais para uma vida digna e em equilíbrio com a natureza. Esta é a

nossa definição de economia, e a partir dessa definição podemos avaliar os projetos

destes governos, os projetos do neoliberalismo ou outros projetos que possam surgir. 

Há outra versão alternativa, que é a do neoliberalismo, que diz que a economia

é a Economia de Mercado, e que não é uma construção, mas  o resultado “natural” da

sociedade  humana.  Portanto,  lutar  contra  o  mercado,  em  particular  o  mercado

capitalista, é como colocar o dedo no ventilador, é tentar mudar algo que é “natural”,

é tentar mudar as ‘‘leis naturais’’.

A  nossa  visão  é  que  o  mercado  é  um dos  princípios  da  organização  da

economia, mas existem outros: o princípio da autarquia, da produção para o próprio

consumo; o princípio  da redistribuição  de recursos  por meio do Estado (no caso

moderno  é   por  meio  do  Estado,  mas  sempre,  em  toda  a  sociedade,  teve  um

mecanismo de redistribuição); há relações de reciprocidade muito importantes e existe

a possibilidade de um consumo que não esteja atado ao ‘‘desejo infinito’’, que é o que

o capital quer incorporar em nossa subjetividade. 

O CAMPO POPULAR  

Que respostas podemos dar à esta situação a partir do campo popular? Quero

dizer, e isto é para debater, que nós, os que nos sentimos parte ativa da economia

popular solidária, da economia solidária, da economia social, seja como se denomine,

não podemos responder somente com a promoção desde a base social  porque agora

temos  o  Estado  de  disposições  ‘‘empreendedoristas’’,  incluindo  as  associativas,

reproduzindo  comportamentos  individualistas,  particularistas,  utilitaristas  e

mercantilistas.  De  fato,  a  economia  popular  não  necessita  que  a  façamos

empreendedora  porque se há alguma razão pela  qual  a  maioria  da população não

inserida  no  trabalho  assalariado  sobrevive  e  vive,  é  porque  é  empreendedora,  é

criativa.  Talvez não tenha a dimensão da solidariedade que queremos impulsionar,



mas  o  empreendedorismo  está  aí.  Podem  faltar  recursos  e  técnicas,  mas  não  há

necessidade de mudar o espírito empreendedor, esse não é o problema.

O problema é que, ainda que lutemos por recursos adicionais, por capacidades

adicionais para esta economia popular, solidária, associativa, autogestionária, ainda o

estamos fazendo em uma escala marginal. Na totalidade do sistema econômico isto

ainda é como uma gota de água no oceano. Neste ponto de vista, me parece que temos

que ter em conta quais contribuições temos feito para a mudança da economia. Sim,

nós fizemos um papel muito importante mostrando que os trabalhadores organizados

podem dirigir  o processo produtivo,  e podem fazê-lo com uma qualidade social  e

técnica superior à das empresas de capital. As Incubadoras são um exemplo disso e,

deste ponto de vista, estão mostrando algo que podem dizer que é uma utopia. Nós

dissemos que não é uma utopia. 

Para mim uma visão latente que estava por trás destas políticas (dos governos

da ‘‘nova esquerda’’) foi mercantilista. Empreendimentos econômicos mercantis para

inserirem-se  no  mercado,  no  mesmo  mercado  que  exclui  massivamente,  ou  seja,

reincorporar ao mercado os excluídos deste mesmo mercado. Inclusive criando termos

ambíguos como o de ‘‘mercado solidário’’, que, como alguém já mencionou, é um

oximoro2 porque o mercado não pode ser solidário. 

O  POUCO  REALIZADO  (mesmo  que  importante)  PELOS  GOVERNOS

PASSADOS

Nestes governos, a parte que chamamos de economia social ou solidária, que

tinha  uma  parte  no  organograma,  nos  Ministério  de  Desenvolvimento  Social  na

Argentina,  Ministério  de Inclusão Social  no Equador e Ministério do Trabalho no

Brasil, tinham um lugar que não era central no discurso destes governos, não era um

fator fundamental para a transformação da economia. No entanto, temos que ter uma

visão mais ampla.   A economia solidária inclui a redistribuição da renda, inclui o

Bolsa  Família,  inclui  o  subsídio  universal  por  filho,  que  se  tornou um direito  na

Argentina, inclui a produção de bens públicos gratuitos como a saúde ou a educação.

Se  permanecermos  com  a  ideia  de  construir  economia  solidária  apenas  como

2   Combinação engenhosa de palavras cujo sentido literal é contraditório ou incongruente.

"oximoro",  in  Dicionário  Priberam  da  Língua  Portuguesa  [em  linha],  2008-2013,
https://www.priberam.pt/dlpo/oximoro [consultado em 24-01-2018].

https://www.priberam.pt/dlpo/oximoro


empreendimentos, isso  foi  mínimo,  mas  em realidade  estes  governos  fizeram  um

trabalho muito importante de redistribuição de renda para a economia popular e, em

alguns  casos,  o  fizeram  de  forma  claramente  solidária  e  de  reciprocidade;  por

exemplo, na Argentina  se re-estatizou o sistema de seguridade social que antes estava

privatizado,  de forma que todos contribuímos com o sistema de seguridade social

segundo nossas possibilidades, e vamos receber segundo nossas necessidades. Essa é

uma relação de reciprocidade que foi reinstalada pelo governo de Kirchner3. Ou seja,

houve processos que se relacionam com nossa visão de Economia Solidária. Visão

que vai muito além da ideia de empreendimento, que é o que normalmente predomina

nas reuniões e na visão daqueles que trabalham nisso. 

Agora,  neste momento,  as políticas e os programas de desenvolvimento de

empreendimentos  associativos  ou  solidários  estão  sendo  subsumidos  pelo  projeto

neoliberal e estão expostos às ameaças do mercado liberal, já estão sem a proteção

estatal. Então, parte do problema é como se defender e como se ampliar, se possível,

este mundo, por mais limitado que seja, de acordo com o que já foi dito. 

PROPOSTAS (AMPLIAR A DEMOCRACIA)

Nesta conjuntura  há muitas  coisas  a  se fazer.  Claro que se deve continuar

lutando por recursos, pelo conhecimento, pela defesa dos salários. O salário é uma

variável fundamental para a economia popular. Se a sociedade permite que os salários

sejam maiores,  ou que a proporção da renda gerada seja maior  nos salários,  mais

solidária  é  esta  sociedade.  Portanto,  não  temos  que  defender  somente  os

empreendimentos  autogestionados,  mas  também  os  trabalhadores  assalariados,  a

propriedade pública que tende a ser privatizada, os comuns [os bens comuns], temos

que desenvolver a capacidade de ação autônoma, não só em relação ao capital, mas

também,  agora,  em relação ao Estado.  Temos que aumentar  a  aposta.  Temos que

buscar alternativas mais complexas de economia solidária, criadoras de laços sociais

para além da unidade da organização econômica – a cooperativa, a associação ou a

rede. Temos que procurar sinergias. Temos de fazer propostas complexas que sejam

responsáveise  viáveis,  não  só  propondo-as  como  intelectuais  ou  ativistas,  mas

3  No  Brasil  a  política  de  economia  solidária  incluía  e  se  articulava  com  políticas  que

dialogavam com outros  movimentos:  Brasil  sem miséria,  mulheres  mil,  agricultura  familiar,  bolsa
família, ministério da pesca, MST, saúde mental.



construí-las com os atores, partindo das limitações que todos temos. Por fim, estas

propostas não só têm de contradizer  o programa neoliberal,  mas também têm que

superar as experiências destes governos progressistas que mencionei anteriormente.

Outra coisa, que certamente muitos de nós fazemos, mas não como movimento que se

expressa  na  sociedade  politicamente.  Temos  que  contribuir  para  a  constituição

política de um sujeito social e político desta outra economia, e isto implica defender a

democracia. 

Há uma coisa que é extraordinariamente importante: o neoliberalismo vem não

só  pelos  recursos,  não  só  para  desarmar  o  Estado,  não  só  para  dar  liberdade  ao

mercado e ao capital, ele vem também por nossa subjetividade. Ele vem para penetrar

em  nossa  subjetividade,  em  nossos  valores,  manipulando  nossos  medos,  nossas

concepções  de  mundo,  nossas  visões  do  que  é  possível.  Uma  prova  disso  é  a

afirmação do empreendedorismo. Justamente a ideia de que cada um é empresário de

si mesmo, como vemos na multiplicação de livros de autoajuda (e isso já começou faz

bastante tempo), esta ideia de que cada qual, e não  o sistema, é o responsável pelo

modo como se encontra no mundo. Isto penetra na subjetividade.

Um  exemplo  disso  é  que,  no  caso  da  Argentina,  setores  médios-baixos

(verificar  o  sentido:  ou  médio-baixos,  que  a  referência  é  classe  média  baixa,  ou

médios e baixos, se forem duas classes diferentes), que estão integrados no mercado

de alguma maneira  ainda que seja  com um salário precário,  veem com desdém e

estigmatizam os setores pobres assistidos por programas como o Bolsa Família, ou

pela ‘‘Asignación Universal por Hijo’4’, no caso da Argentina.  Desta forma, se dá

uma divisão dentro do campo popular, fomentada por este ataque à subjetividade. Há,

portanto,  um  risco  de  que  a  nossa  proposta  de  empreendimentos  ou

empreendedorismo solidário seja subsumida pelo projeto neoliberal.

ECONOMIA  SOCIAL E  ECONOMIA SOLIDÁRIA (pouco  se  envolvem com o

resto)

4  Asignación Universal por Hijo (AUH) é um subsídio estatal para proteção social na Argentina 

que dá aos desempregados ou trabalhadores que ganham menos do que o salário mínimo um 
benefício para cada criança com menos de 18 anos ou crianças com necessidades especiais.



Obviamente  há também déficits, a meu ver, nas políticas anteriores. A ideia,

inclusive como é o conceito operativo (que houve no Equador, por exemplo, na lei de

economia popular solidária, no Brasil com a economia solidária, ou na Argentina com

a  chamada  economia  social)  que  a  solidariedade  se  mede  na  relação  entre  os

trabalhadores de uma organização. Entretanto, não se leva em conta a solidariedade

para fora, para além da cooperativa. As cooperativas podem ser muito competitivas

entre  elas,  e  nada  solidárias.  Sobretudo,  não  se  mede  a  solidariedade  com  a

comunidade  e  da  comunidade  com  a  cooperativa.  Não  quero  dizer  que  não  há

experiências  nesse  sentido,  mas  que  não  tem  sido  um  trabalho  fundamental

incrementar  uma  economia  solidária,  mas  sim  criar  unidades  particulares  que

solidariamente lutam para conseguir uma renda, para integrar-se no mercado. 

Sobre a ideia do empreendedorismo,  de que cada um tem que cuidar de si

mesmo. No caso dos setores médios com capacidades desenvolvidas, há risco, o de

fracassar no mercado, de ter que começar de novo. Mas no caso dos setores populares,

dos mais pobres, o risco não é somente de perder dinheiro no mercado, é um risco de

vida,  de colocar no empreendedorismo a possibilidade dos filhos sobreviverem ou

não. Então, o empreendedorismo tem um risco social que temos que levar em conta e,

para penetrar na subjetividade, existe uma estratégia claríssima, pelo menos no meu

país,  que  é  insuflar  medo,  temor  na  população.  Medo  da  repressão,  medo  do

desemprego, medo do desmonte do aparelho do Estado. Isto põe condições subjetivas

muito negativas à maioria da sociedade. 

O neoliberalismo hoje distrai a população criando desejos de consumo sem

limites  – óbviamente  que referente  aos  setores  populares  estamos  tratando de um

consumo muito limitado – mas, inclusive nossos governos anteriores integraram mais

pelo consumo do que pelo trabalho. Foi enfatizado mais o acesso ao consumo por

meio  da distribuição  de renda.  Isto  é  funcional  à  subjetividade  que nos  propõe o

neoliberalismo  e  o  capitalismo.  Enquanto  nos  distrai,  abertamente  transforma

macroestruturas e nos vai atando a este sistema global, e por isso temos que levá-lo

em  conta.  Recordemos  que  o  Fórum  Social  Mundial  propôs  que  tínhamos  que

construir uma outra economia, e não um setorzinho de economia solidária, e sim outro

sistema econômico. Esta era a tarefa que nos deram os movimentos sociais. 

Para referir-me um pouco às experiências latino-americanas, que era uma das

questões que me haviam pedido, primeiro temos que ter em conta que somos parte da

periferia,  e  que  há  uma  característica  fundamental  que  no  diálogo  com  os



companheiros europeus salta como algo que os surpreende. É que a nossa economia é

uma  economia  mista  entre  um setor  empresarial  de  capital,  um setor  público  de

economia e um setor de economia popular enorme, um setor de economia popular que

ocupa  uma  parte  fundamental  da  população.  Mas  que,  além  disso,  tem  uma

característica  muito  importante  que  é  a  existência  do  princípio  da  autarquia

[autogestão,  autonomia]  com  um  papel  muito  relevante.  A  produção  para  o

autoconsumo, a produção no trabalho doméstico, a produção comunitária, os serviços

comunitários. 

No caso do Equador,  conseguimos que o Banco Central  estimasse o valor

equivalente no PIB da economia do cuidado, e resultou em 15%, que é uma parte da

atividade  econômica  que  é  para  o  próprio  consumo,  sem a  qual  a  sociedade  não

funciona, e que é parte da economia popular - uma economia popular que também

tem a estratégia de vender a força de trabalho em troca de salário (precário, formal ou

o que for); tem a estratégia de produzir para vender no mercado (que é o que parece

que  nos  ocupa  mais  do  que  tudo);  tem  a  estratégia  de  participar  no  trabalho

comunitário;  tem a estratégia  de produzir  para o autoconsumo. Então,  a economia

popular  é  muito  complexa,  não  é  somente  indivíduos  desocupados  que podem se

associar para produzir, vender e sustentar-se no mercado. Creio que um dos desafios

que temos é mudar a visão global da economia popular. 

Outro problema que temos herdado é que estes governos não deixaram de ser

neodesenvolvimentistas, ou seja, realmente eles introduziram mudanças importantes:

o Estado voltou  com estes  governos,  mas o Estado,  como já  disse antes,  não foi

transformador - por isso que pôde ser tomado e redirigido tão facilmente. O objetivo

era o neodesenvolvimentismo e o que se chamava de ‘‘crescimento com inclusão’’.

Isto foi possível aplicando o princípio da redistribuição, mas não a partir de uma luta

para tomar o excedente apropriado pelos grandes grupos econômicos, financeiros etc,

mas sim, usando a renda internacional que os preços das  commodities fizeram que

fosse muito importante. Então, é claro que o neoliberalismo governante haveria de se

utilizar  desta  renda,  inclusive  para  endividar-nos  mais.  Aqui  houve  um  uso

progressista da renda,  mas se acaba a fonte, se cai o preço das  commodities,  se a

legitimidade  destes  governos estava baseada  no acesso ao consumo por  parte  dos

setores  excluídos,  a  base  de  legitimidade  fica  debilitada.  Se  estes  setores  não

assumiram um projeto próprio de país, de nação soberana e com orientação popular,

quando baixou o acesso à renda, ao consumo, esta base de legitimidade débil veio à



tona e pôde acontecer como no caso da Argentina, em que foi colocado um governo

que está contra o que nós chamamos de ‘‘os interesses objetivos’’. Porque, no último

período na Argentina houve um debilitamento deste processo, houve inflação negada

pelos governos, houve deterioração da vida dos setores populares e veio uma proposta

de mudança ‘da alegria’, da felicidade, que foi uma armadilha para muitos dos setores

de nossa sociedade. 

No caso do Equador, da Argentina, e do Brasil, eu diria também, as práticas

dominantes  foram  as  dos  micro  empreendimentos;  digo  uma  vez  mais,  de

trabalhadores,  mas de trabalhadores  associados autogestionados para gerar renda e

também a inserção, o desenvolvimento de valores distintos, de valores cooperativos,

de valores de solidariedade, de valores que davam importância à cooperação. Mas,

além disso, tiveram outras características, foram focalizados nos setores mais pobres,

nos setores com menor capacidade de iniciativa para desenvolver estas atividades. Isto

que parece que temos que levar em conta:  não se viu a classe trabalhadora como

sujeito possível da economia solidária, somente os setores mais pobres. A meu ver foi

dada pouca atenção em nível meso-socioeconômico e ao (ou em?) nível territorial.  Se

prestou mais atenção ao nível particular de cada empreendimento, ainda que se tenha

mapeado, ainda que se tenha conseguido uma representação territorial, se analisamos

o  trabalho  em  cada  uma  das  regiões  vamos  ver  que  havia  uma  ênfase  na

sustentabilidade de cada empreendimento. 

Um problema que tivemos é o da escala, que já mencionei antes. Uma escala

mínima,  considerando  o  tamanho  da  economia.  Escala  que  não  se  podia  superar

multiplicando e somando mais empreendimentos, mas sim, teria que colocar-se mais

no  conjunto  das  políticas  econômicas,  fazer  alianças  com  o  sindicalismo,  que

normalmente  fica  de  fora,  ainda  que  aqui  vocês  tiveram  a  CUT,  que  foi  uma

impulsora  da  economia  solidaria.  No  caso  da  Argentina  e  do  Equador  isso  não

aconteceu. A relação com o sindicalismo  e o cooperativismo tem sido muito difícil. É

certo que o cooperativismo tem os seus próprios objetivos, seus próprios paradigmas

do que é a economia solidária - muitas vezes parecida com a demonstração de que os

trabalhadores podem ser tão eficientes tal qual uma empresa de capital,  e não uma

visão da economia solidária em seu conjunto - mas é um diálogo necessário dentre os

que fazemos economia solidária tal como a chamamos. 

COMO MICROECONOMIA, NÃO FUNCIONA...



Entretanto,  sem  dúvida  nossa  práticas  têm  sido  muito  importantes  e

significativas,  como  diria  nosso  companheiro  professor  Paul  Singer  que  hoje

lamentavelmente  está  ausente.  Ele  sempre  frisou  isto:  que  estas  experiências

permitem  que  o  trabalhador  possa  aprender,  que  possa  controlar  o  processo  de

produção e com isso criar condições subjetivas favoráveis para avançar em direção a

uma economia socialista, como ele defende. Mas há uma coisa importante, que tanto

um utopista importante como Owen e mesmo Marx, quando afirmaram o valor dos

trabalhadores associados, organizando a produção, disseram: mas isto não funciona se

não se dá atenção ao contexto do conjunto. Como coisa microeconômica isto não vai

ser uma via ao socialismo. 

No caso da Bolívia se pautou com muita força, por sua própria base social a

economia  comunitária.  Mas,  notem  vocês  que  García  Linera,  vice-presidente  da

Bolívia,  disse  que  seu  projeto,  o  projeto  do  governo  é  um  capitalismo  de  base

comunitária.  Assim,  ele  está  reconhecendo  que  não  pode  haver  uma  proposta

socialista  ou  anticapitalista,  mas  sim um capitalismo reformado  ou organizado  de

outra maneira. 

Me permito dizer com todo o incômodo que parece que houve um problema

de concepção e, portanto, problemas na prática - alguns destes mencionei - e também

problemas  na  articulação  estratégica  com  outros  movimentos,  com  os  novos

movimentos sociais e com os movimentos tradicionais, como já mencionei. 

CONCLUSÕES

Já para ir terminando,  gostaria de propor para a discussão três tarefas que me

parecem imprescindíveis e que temos que enfrentar neste momento. 

Em  primeiro  lugar,  temos  que  assumir  uma  perspectiva  intelectual  e  um

horizonte estratégico de confronto com o neoliberalismo. Na dimensão objetiva, lutar

pelos  recursos,  lutar  pela  terra,  lutar  para defender  a educação pública,  lutar  para

defender a saúde pública, tudo isso é parte de uma economia popular solidária, mas

também há a luta subjetiva. Temos que disputar a liderança intelectual e moral que

hoje tem o neoliberalismo - talvez não o intelectual, mas sim o moral porque penetrou

com seus valores na subjetividade da maioria. Temos que ter uma ação claramente

política  de  contribuir  com  outras  forças  sociais  para  constituir  o  sujeito  político



‘‘povo’’.  Não  permanecermos  com  uma  dimensão  corporativa,  reivindicativa  -

‘‘queremos  mais  créditos  para  estes  trabalhadores,  queremos  uma  capacitação,

queremos mais  recursos’’  -  mas sim participar  com outras reivindicações,  com as

reivindicações  do  movimento  feminista,  do  movimento  ecologista,  do  movimento

camponês, que podem estar inclusive em contradição na disputa por recursos, mas que

em  sua  agenda  não  têm  colocada  a  economia  solidária  como  um  elemento

fundamental.  Nosso  trabalho  é,  em  boa  medida,  tomar  e  dialogar  com  as  suas

reivindicações e colocar as nossas. Somente sobre esta base, sobre esta articulação, se

pode construir um povo que seja sujeito político.

Uma terceira tarefa, e esta me parece muito importante, é construir e defender

uma  base  material  urbana  e  rural  que  seja  suporte  da  resistência  aos  programas

neoliberalistas e aos ataques neoliberais. Isto será construído basicamente por parte da

sociedade, porque o Estado está perdido por enquanto, e por isso suponho que isso

seja de longa duração.  Temos que defender os direitos socioeconômicos e evitar que

esses direitos desapareçam, que o Estado siga garantindo-os, mas temos também que

ampliar  o  espaço  público  não  estatal.  Precisamos  criar  espaços  onde  exista  a

possibilidade  de  um  encontro,  por  mais  conflitivo  que  seja,  do  Estado  com  a

sociedade organizada. 

Parece-me que devemos reconhecer a verdadeira complexidade da economia

popular e seu potencial organizativo. Uma política só de empreendimentos, que não

leva em conta  a  comunidade,  o território,  a  produção para o autoconsumo é uma

política  que perde integridade  e  que não reconhece   todos os atores  da economia

solidária. Obviamente temos que brigar para que a economia popular, que pode ser

selvagemente competitiva, incorpore a dimensão solidária, incorpore e desenvolva a

autarquia. Deve haver uma desconexão com o mercado e com o Estado, não total, isto

é impossível, mas parcial, para não dependermos tanto dos recursos do Estado e do

mercado.  Temos  que  afirmar  a  economia  do  cuidado,  que  nos  pautam  as

companheiras feministas, no lar, na comunidade e no território. De uma perspectiva

política, estamos em uma guerra de posições, como diria Gramsci, e é uma guerra de

longa duração. Espero estar equivocado. 

Lembrem-se do que disse antes,  que o neoliberalismo esteve presente todo

tempo como um projeto global e que estes governos que nos deram tanta esperança

estavam fazendo uma luta contra hegemônica contra algo que agora vem não só com a

hegemonia,  mas sim,  com o domínio global.  Eu me lembro da experiência  de El



Salvador,  do  FDR,  dos  movimentos  revolucionários  que,  quando  tomavam  um

território,  a  estratégia  não era cavar  trincheiras  para ficarem armados esperando o

inimigo, mas sim construir neste território escolas, centros de saúde, criar condições

de diálogo,  era  construir  uma sociedade.  Não estou dizendo para voltarmos  a  um

mundo de revolução como aquele que já está desatualizado como  proposta, mas sim

que ocupemos territórios e que os desenvolvamos plenamente. Que desenvolvamos

formas de autogoverno não só dentro dos organismos, das organizações, mas sim no

conjunto. 

Me parece que o que vem agora, que é uma guerra, requer que nos afirmemos

territorialmente. O território hoje é muito importante. Temos que criar certezas, pelo

menos sentir  que temos assegurada a sobrevivência,  que hoje está em perigo para

massas importantes da sociedade. 

Esse ‘‘nós’’ de quando digo ‘‘temos’’ só pode resultar de uma articulação, em

um projeto contra hegemônico, com todos os setores sociais que podem opor-se ao

neoliberalismo,  e  não  se  limita  a  impulsionar  valores  de  cooperação  baseados  no

utilitarismo: “se cooperamos vamos ter mais renda”,  isso não vai produzir esta outra

sociedade, este outro sujeito. Temos que nos livrar do medo da fome, do medo da

exclusão que trabalham sobre a subjetividade. Isso requer avançar na construção de

outra base material para resolver as necessidades, de outra economia. 

É importante conseguir que as concepções de mundo, que as concepções sobre

o  possível,  que  a  concepção  de  natureza,  do  que  é  justo  ou  injusto,  o  valor  de

compartilhar e de complementar-se em vez de competir, a posição do trabalho e do

consumo  na  economia  solidária  sejam  desenvolvidos.  Temos  a  maravilhosa

possibilidade  de  educação  popular,  de  sua  pedagogia,  que  pode  incorporar  estas

problemáticas,  mas temos que incorporá-la nas próprias práticas de construção da

economia. Então, em resumo, um projeto de uma outra economia social e solidária é

um projeto político e cultural que precisa das práticas usuais da economia social, mas

não se limita a elas. 

Quero terminar, companheiros, e me desculpem, trazendo aqui algo que tem a

ver com a Argentina: depois de mais de 30 anos de haver superado o terrorismo de

Estado, acaba de ocorrer uma desaparição forçada pelo Estado. E por isso tenho que

perguntar-lhes: onde está Santiago Maldonado, que desapareceu? Muito obrigado. 


