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APRESENTAÇÃO

A Guayí, através do Núcleo de Prevenção à Violência, Segurança e Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria Nacional
de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego – SENAES/MTE e o Programa Nacional DE Segurança Pública com Cidadania do Ministério da Justiça – PRONASCI/RS, está realizando
no Rio Grande do Sul o projeto – Economia Solidária na Prevenção
à Violência – com a finalidade de desenvolver, nos Territórios de
Paz, estratégias comunitárias mais amplas de prevenção á violência,
através de mobilização das comunidades e dos órgãos responsáveis
pelas políticas públicas, incluindo as políticas de segurança, o desenvolvimento local e fomentando empreendimentos da economia
solidária de geração de trabalho e renda.
O ‘PRONASCI —ECONOMIA SOLIDÁRIA RS’ é fruto de Edital
Público, realizado em comunidades definidas, pelos municípios, como Território de Paz, em convênio com o Ministério da Justiça para
a implantação do Pronasci. São 11 municípios na Região Metropolitana e 02 municípios no Interior: São Leopoldo (Vicentina), Novo
Hamburgo (Santo Afonso), Alvorada (Umbu), Sapucaia do Sul
(Grande Vargas), Guaíba (Cohab – Santa Rita), Canoas
(Guajuviras), Gravataí (Rincão da Madalena), Viamão (Augustas),
Cachoeirinha (Vila Anair), Esteio (Primavera), Porto Alegre (Bom
Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro e Restinga), Bagé (Damé) e
Pelotas (Santos Dumont). Ao todo são 16 ‘Territórios de Paz’, quatro
em Porto Alegre e um em cada um dos demais municípios.
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Este caderno faz parte do projeto e traz uma síntese da
concepção e da experiência que fundamenta suas ações, tendo sido utilizado como documento orientador nas oficinas realizadas nos Territórios de Paz. Com ele, buscamos estimular
o debate sobre a sociedade e suas relações, os processos de
desigualdade, exploração e acumulação e a estrutura de classe brasileira, consequências e possibilidades.
Porto Alegre, julho de 2012
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CONTEXTO

6

A sociedade em que viemos

Ainda que nos últimos anos tem havido uma melhora em quase todos indicadores sociais brasileiros , ainda há
uma grande parcela da população, especialmente nas regiões
metropolitanas, que vivem com muita precariedade —favelas,
cortiços, falta saneamento, saúde, educação, habitação—e ganhando um salário muito baixo por mês, revelando um acentuado grau de pauperismo e precárias condições urbanas de
existência. Este quadro se soma a uma pobreza rural, especialmente no norte e nordeste.
Este contexto deriva de uma situação histórica e
estrutural de grande desigualdade social que caracteriza a formação do nosso país, que as políticas públicas dos últimos
anos buscam enfrentar.
Mesmo que isto venha acontecendo de forma significativa, os mecanismos de reprodução da desigualdade se
mantém, sendo difícil de serem percebidos e muito mais difícil
ainda de serem enfrentados.
Por isso, é importante nos apropriarmos, enquanto
sociedade, do problema e analisa-lo mais profundamente, formulando estratégia para seu enfrentamento.
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1.
A SOCIEDADE DAS
DESIGUALDADES
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Não é preciso pensar muito para ver que a sociedade em que vivemos é um mundo de desigualdade. Quem
anda numa cidade grande vê, de um lado, bairros bonitos e
bem cuidados, com belas casas e edifícios, shoppings, avenidas e ruas cheias de carros caros. De outro lado, vê favelas,
submoradias, bairros pobres, sem infraestrutura, carroças,
carrinhos puxados por pessoas, lixões...
A vida das pessoas que moram num e noutro lugar
é muito diferente. De um lado, o acesso à bens materiais e ao
consumo, à saúde, educação, segurança, lazer, cultura, etc.
De outro, a insegurança permanente de um cotidiano de luta
pela sobrevivência, o trabalho precário, o desemprego, a violência, a exclusão dos direitos básicos e da cidadania.
Esta desigualdade diante da vida é também uma
desigualdade diante da morte. Alimentar-se mal, morar mal,
viver mal, comer o pão que o diabo amassou. O resultado é o
adoecimento, os acidentes, a loucura, a morte prematura.
Uma vulnerabilidade maior e uma maior exposição à violência.
A desigualdade também se agrava por outros motivos: as diferenças de sexo e raça.
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As mulheres historicamente têm tido menos direitos
e oportunidades, além do trabalho fora, têm a responsabilidade com o trabalho doméstico e com a criação dos filhos e sofrem uma violência específica pelo fato de serem mulheres.
Os povos indígenas e os negros também sofrem
discriminação e violência ao longo da nossa história. Apesar de
serem importantes na constituição do povo brasileiro e de representarem um contingente significativo da nossa população,
têm sido marginalizados e explorados por sua etnia.
Outros segmentos também têm sua situação específica transformada em motivo para sua desvalorização. Numa
sociedade movida pelo lucro, que explora à exaustão seus trabalhadores, os idosos, os jovens, as crianças, os portadores de
deficiência e de necessidades especiais, são considerados cidadãos de segunda categoria. Também as pessoas com orientação sexual diversa – gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros – são discriminados, sofrem o preconceito e a violência.
Deste ponto de vista, é uma sociedade perversa,
que transforma nossas diferenças – naturais na diversidade
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que nos caracteriza como seres humanos – em desigualdade social e em motivo de discriminação. É também, fundamentalmente, uma sociedade preconceituosa, excludente e
violenta contra os pobres. É a Sociedade das Desigualdades.
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2.
A SOCIEDADE DAS
MERCADORIAS
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Olhe bem tudo o que está na sua volta. Nosso
mundo é um amontoado de mercadorias. Tudo é mercadoria
ou virou mercadoria. Tudo é produzido com o objetivo de ser
vendido e de gerar lucro.
Sobre a lógica do capitalismo, o comércio é organizado visando gerar cada vez mais lucro para quem controla,
além da produção, os meios de financiamento, distribuição e
comercialização.
Entre os maiores beneficiários do comércio mundial está um reduzido número de empresas multinacionais que
detém um poder econômico e financeiro superior ao de muitos
países. Essas empresas influenciam nas decisões de organizações internacionais sobre as regras do comércio mundial e
exercem forte controle nos mercados locais e internacionais.
Em razão disto, os pequenos produtores quase não têm influencia nas decisões políticas sobre o comércio e seus rendimentos, ficam achatados em razão dos preços determinados
pelas grandes empresas.
Os alimentos são comprados, as roupas também.
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Cada vez mais as coisas deixam de ser produzidas para o
consumo próprio ou familiar, para atender prioritariamente ás
necessidades das pessoas, e viram mercadorias, compradas
em lojas, armazéns, feiras, produzidas para gerar lucro e
não para o bem estar humano. Até mesmo a diversão, o lazer e os prazeres se tornam progressivamente mercadorias:
o futebol, a música, o sexo, etc.
Até os homens e as mulheres passaram a ser
mercadorias, não só porque o corpo humano se transforma
em objeto de consumo mas, principalmente porque, na sociedade capitalista, o trabalho humano se transformou em
mercadoria. Essa força de trabalho é a única propriedade do
trabalhador no processo produtivo. É vendendo sua força de
trabalho que o trabalhador ganha o seu sustento.
O capitalista compra a capacidade de trabalho do
trabalhador para usá-la durante certo tempo e para isto paga
um preço (salário). O que ele vai produzir neste tempo é do
patrão, o jeito que ele vai trabalhar é determinado pelo patrão. Acontece que o valor pago pelo capitalista para usar
esta capacidade de trabalho (o salário) é sempre menor do
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que o valor que o trabalhador produz neste tempo de trabalho. Assim, podemos dizer que a força de trabalho é uma
mercadoria especial, pois só ela produz um valor maior do
que aquele que é pago por ela. Esta diferença de valor é
apropriada pelo patrão. Este é o segredo do capitalismo e da
Sociedade das Mercadorias.
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3.
A SOCIEDADE
DIVIDIDA
EM CLASSES
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3.1 — Uma Pirâmide Social
Se analisarmos a estrutura de nossa sociedade, vamos ver que ela tem a forma de uma pirâmide, mostrando que a maior parte da riqueza e da renda produzida no país é apropriada por poucos, e que
para a grande maioria da população sobra pouco para dividir..

POR QUE ISTO ACONTECE?
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1º— Por conta de uma histórica concentração da
riqueza (estoque de bens, fábricas, habitações terras, propriedades, etc.) que faz com que 1% da população detenha 53%
da riqueza do país. Isto quer dizer que a criação desta riqueza
em nosso passado e sua apropriação ao longo da história do
Brasil cristalizou esta grande concentração nas mãos de poucos.
2º — A renda também aumenta bastante na medida em que nos aproximamos do topo da pirâmide. Dados de
2002 nos mostram que::
- 1% dos mais ricos têm 17% da renda
- 5% dos mais ricos têm 39% da renda
- 10% dos mais ricos têm 53% da renda.
E, na base da pirâmide, tínhamos 53 milhões de
pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza ( quando a renda
não é suficiente para cobrir os custos básicos da vida: alimentação. moradia, transporte e vestuário). Destas, 23 milhões viviam na faixa da miséria ( quem não consegue garantir nem
alimentação ).
18
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3º — Recentemente, de 2003 para cá, os Governos LULA/DILMA tem buscado reverter este quadro através
de programas sociais e de geração de emprego e renda para
setores mais pobres da população.
A pobreza declinou sensivelmente nos últimos dez
anos, mais de 28 milhões de brasileiros suplantaram “a linha
da pobreza” monetária definida pelo Banco Mundial (U$ 2,00
por dia). O contingente de pobres caiu de 36% para 20% da
população total. A desigualdade social também refluiu: a renda domiciliar per capita dos extratos mais pobres cresceu
50%, frente a 12% auferidos pelos mais ricos.

3.2— Quem são os de cima da Pirâmide?

Em cima, vivem os capitalistas – industriais, fazendeiros, banqueiros, grandes comerciantes e grandes intermediários, enfim, grandes empresários e suas famílias.
Estes têm a propriedade privada das terras, das fábricas,
dos meios de produção, etc. Esta minoria não precisa trabalhar diretamente para viver, vive do trabalho dos outros. Esta
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minoria que está no topo da pirâmide constitui uma classe social, historicamente chamada de burguesia. É a classe dos
patrões, dos capitalistas. É a classe dominante, que tem o
poder político na sociedade.

3.3— Quem são os de baixo?
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A sociedade em que viemos

Em baixo, está o povo trabalhador do campo e da
cidade, que vive de seu trabalho, compõem a classe trabalhadora. Os proletários, que além da prole (filhos) só tem sua força de trabalho para viver. Tem muita diferença entre eles mas
o ponto comum é que vivem de seu trabalho. E como na década de noventa, passamos por um período de desemprego dramático, que aos poucos foi sendo enfrentado, o trabalho se
tornou precário, informal e sem direitos, e com um grande número de desempregados.

3.4—O que sustenta esta pirâmide
como ela é?
Os de cima têm os meios de produção, fábricas,
máquinas, terras e o capital. Os de baixo só têm sua força
de trabalha e precisam trabalhar para os de cima para viver.
Neste processo, têm o seu trabalho expropriado numa permanente transferência de valor para os de cima. Alguns trabalhadores até têm suas ferramentas e máquinas e trabalham por conta, outros são artesãos, outros têm uma terrinha, ou são pequenos comerciantes, , ou prestam serviços
como autônomos, mas não têm capital e não conseguem
acumular, estão na mesma situação dos trabalhadores assalariados.
21
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3.5—QUEM SÃO OS DO MEIO?

No meio da pirâmide, vive basicamente dois tipos de
gente:
- os donos de pequenos negócios, pequeno comércio, oficinas, granjas, são donos de algum meio de produção mas
estão sempre a perigo, com dificuldade de sobrevivência
pela intensidade da competição no mercado, onde os grandes sempre levam vantagem.
- os que não são donos de nenhum meio de produção além
da sua capacidade de trabalhar. Em geral, são empregados
e recebem salário para viver. Na medida em que a sociedade se desenvolve e vai ficando mais complexa, os capitalistas vão ficando mais fortes, vai aumentando a necessidade
de funcionários nas estruturas que sustentam o sistema.
Este tipo de trabalhador, em geral, cursou a escola por mais
de dez anos, são professores de nível médio e superior,
profissionais liberais( advogado, médico,etc) administradores e gerentes, funcionários qualificados do governo, das
empresas públicas e privadas, oficiais militares, policiais
graduados, políticos profissionais, jornalistas, escritores, artistas, religiosos, etc.
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Sem serem donos dos meios de produção e sem
trabalharem diretamente na produção, fazem funcionar as fábricas, os meios de comunicação, as usinas, os órgãos governamentais, fazendas, escolas, bancos. Com seu trabalho também ajudam a sustentar a pirâmide sendo que, em sua maioria, também são explorados pelos de cima.

3.6— Como a Pirâmide se mantém
em pé?

Se os de baixo se movimentam,
os de cima vem a baixo...
23
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Olhando esta estrutura da sociedade, a gente fica
espantado pensando como é que tão pouca gente consegue
ficar lá EM CIMA sem trabalhar e a grande maioria fica EM
BAIXO sustentando esta pirâmide de desigualdade social extremamente injusta ?!?!?!?! Por que os trabalhadores não arrumam um jeito de sair de baixo e deixar toda a estrutura de
exploração cair?!?!?!
Se analisarmos bem, vemos que a classe trabalhadora não fica em baixo porque quer. Ela permanece em baixo
porque é dominada e tem sido assim ao longo da história. Como isso acontece? De duas formas:

1. DOMINAÇÃO PELAS IDÉIAS: a idéia de
que foi deus que criou o mundo assim como ele é, de que
sempre existiu pobre e ricos e, portanto, sempre existirá; a
idéia de que esta situação é natural, que tem uns que são
mais capazes que os outros e por isso são ricos; a idéia de
que tem que existir patrão senão como os trabalhadores iriam
viver?!? A idéia de que se o pobre trabalhar bastante ou se for
competente pode ficar rico, o que intensifica a competição entre os de baixo. Enfim, são uma série de valores e de concepções que se refletem em todas as dimensões da vida social,
24
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que constituem nossas relações pessoais e sociais, que formam nossa subjetividade. São valores transmitidos pela vivencia familiar, pela educação nas escolas, pelos meios de comunicação, principalmente pela televisão. Mas que estão, muitas
vezes, assentados nas práticas das instituições, dos governos,
nas leis...
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2. DOMINAÇÃO PELA FORÇA: todos os que
não se conformam com esta ordem e lutam para modificá-la
têm sido considerados subversivos, fora da ordem, fora da lei
e, muitas vezes, têm sofrido as consequências através de perseguições, repressão, prisão. A história do Brasil ( e do mundo) é muito rica de movimentos sociais e de lutas contra esta
ordem injusta, sendo também marcada por violentos processos de repressão a estes movimentos e pelas ditaduras que
vivemos em diversos períodos da história. Portanto, quando a
dominação pelas ideias falha, a dominação pela força tem sido
a sustentação desta ordem de injustiça.
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4. PODEMOS
CONSTRUIR UMA
SOCIEDADE JUSTA E
MELHOR PARA
SE VIVER?
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Pela resistência do povo, pelas lutas sociais, pelo
acúmulo na produção da vida e pelas experiências de construção de alternativas, acreditamos que sim. Vamos debater melhor este assunto?
Acreditamos que somente o envolvimento ativo e
organizado da sociedade nas suas entidades e movimentos,
nas mobilizações e lutas sociais, agregando todos os setores
em torno de objetivos comuns é a base de uma processo de
mudança. Por um lado, consolidar a organização social e discutir profunda e amplamente um processo de mudança, mobilizando a população em torno delas. Por outro lado, avançar
nos espaços da institucionalidade construindo políticas públicas e transformando o estado em um instrumento efetivo de
democracia e justiça social.
Entendemos que em vários aspectos este processo
está em andamento em nosso país, mas ainda temos muito
que andar, como por exemplo na reforma política e na democratização dos meios de comunicação.
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Consideramos que a partir de 2003 caminhamos
num sentido de construir uma nova estratégia de desenvolvimento social em nosso país articulada com a política econômica. A questão social foi eleita, como um dos eixos do desenvolvimento conjugou-se, com êxito estabilidade econômica, crescimento, distribuição de renda e inclusão social.
É um processo inédito na história do nosso país e
entendemos que deve ser aprofundado com participação popular, para que a gente consiga decisivamente alterar a situação de desigualdade da sociedade em que vivemos.
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Concluindo...
O ser humano tem a capacidade de estabelecer objetivos e de alcança-los como se fosse pássaro buscando no
vôo infinito, como na história que nos conta Leonardo Boff:
“Certa vez um camponês encontrou no campo um
filhote de águia bastante enfraquecido, tomou-o em suas
mãos e levou-o para casa, e após tê-lo recuperado, colocou-o
para viver junto com as galinhas em seu terreiro. Ali cresceu.
Um dia passando por ali um sábio, ao ver a ave,
indagou: - Esta ai junto com as galinhas é uma águia, não é?
- Era, - disse o camponês. Mas ela virou galinha.
Nunca voou e também nunca voará porque virou galinha!
- Mas ela tem dentro de si a capacidade de voar, disse o sábio.
- Não voará, retrucou o camponês, ela virou galinha!
- Vamos então fazer a prova.
Tomaram a águia nos braços e foram para o alto de
um penhasco para tirar a dúvida. O sábio tomou a ave, mostrou-lhe a direção do sol e lançou-a para o alto.
30
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De inicio a águia começou a cair como se fosse arrebentar no desfiladeiro, mas aos poucos começou a mover as
asas e a equilibrar-se um tanto desajeitada e começou a subir
como se quisesse beijar o sol.
Disse então o sábio: uma águia jamais poderá ser
transformada em galinha. Mesmo que permaneça no chão por
muito tempo, ela manterá dentro de si o poder de voar, basta
apenas que descubra e desperte para isto.”
Que cada lutador do povo desperte a águia que tem
dentro de si e parta para despertar as demais águias que existe em cada trabalhad@ra brasileiro, transformado em galinha
pelo capital e pela repressão, simplesmente para que não tenham a vontade e a coragem de voar e ver o infinito.
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