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Democracia Econômica Parte I  

DESCENTRALIZAÇÃO ECONÔMICA – A BASE DA DEMOCRACIA ECONÔMICA 

Texto baseado na "Teoria da Utilização Progressiva" (PROUT)1 

Por Leonardo de Amorim Thury2  

Email: l.amorim.thury@uol.com.br 

 “Os pré-requisitos para o sucesso da democracia são: moralidade, educação e consciência político-

socioeconômica.”  

 P. R. Sarkar 

  

"Os problemas sociais nunca se propõem sem que, ao mesmo tempo, se proponha a solução deles 

que não é, nem pode ser forjada por nenhum cérebro iluminado, mas se apresenta, e aí há de ser 

desvendada e assinalada, no próprio contexto do problema que se oferece, e na dinâmica do processo em 

que essa problemática se propõe." 

Karl Marx 

 

"Em conseqüência, a solução dos pendentes problemas econômicos, sociais e políticos, e as reformas 

institucionais que se impõem, hão de ser procuradas e encontradas nas mesmas circunstâncias em que 

tais problemas se propõem. Nelas e somente nelas se contêm as soluções cabíveis e exeqüíveis." 

Caio Prado Júnior em "A Revolução Brasileira" 

 

“O planejamento jamais obterá sucesso enquanto persistirmos em fazê-lo dentro de uma sala com ar 

refrigerado a milhares de quilômetros do local onde será implementado. A economia centralizada jamais 

soluciona os problemas econômicos de vilarejos remotos. O planejamento econômico precisa começar do 

nível de base, onde a experiência, a técnica e o conhecimento das pessoas do local podem ser utilizados 

para o benefício de todos os membros de uma unidade socioeconômica.” 

P. R. Sarkar 

 “Na verdade, você pode até mesmo olhar para o principal filósofo social dos Estados Unidos – que 

todo mundo reconhece como sendo John Dewey – e que aceitava isso como fato. Como ele disse, a menos 

que cada instituição da sociedade – indústria, agricultura, comunicação, mídia, todas elas – a menos que 

elas estejam sob um controle popular democrático, com ampla participação da força de trabalho e da 

comunidade, ele disse que a política será simplesmente uma sombra do que os grandes negócios fazem 

com a sociedade.”  

Noam Chomsky,  

em entrevista ao autor do livro sobre Prout “Após o Capitalismo. Democracia Econômica em Ação” 

  

 
1 Versão original. 1997.  

2 Cientista Político com mestrado em Ciência Política/Relações Internacionais e doutorado em Economia 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi diretor da ONG Ananda Marga Universal Relief Team 
(AMURT) do Rio de Janeiro (1994-1999), coordenador do comitê de Copacabana do movimento Ação da 
Cidadania contra a Miséria e Pela Vida (a “Campanha da Fome”), presidente da ONG Proutista Universal, 
e membro da coordenação estadual do Rio de Janeiro do movimento Consulta Popular – Projeto Popular 
para o Brasil. 
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O texto a seguir foi baseado na Teoria da Utilização Progressiva, sistema político 

socioeconômico criado em 1959 pelo filósofo indiano, Prabhat Rainjan Sarkar. Esse sistema é 

internacionalmente conhecido pelo acrônimo PROUT (pronuncia-se práut), que vem do inglês 

Progressive Utilization Theory. Diversos aspectos de PROUT são apresentados sendo que o 

tópico central é a descentralização econômica e a democracia econômica que, de forma 

sintética, significa “transferir o poder econômico e o poder de decisão para as pessoas de uma 

determinada região”. (Sarkar, 1996) PROUT não é um sistema rígido e dogmático, ou um 

conjunto de regras que trazem soluções milagrosas para os problemas locais e mundiais, mas 

sim um sistema econômico que traz as bases para uma transformação integral na Sociedade, 

sendo que essas transformações devem ser feitas de forma flexível, variando sempre "de 

acordo com os fatores de tempo, lugar e pessoa." (Sarkar, 1996) 

Porque Prout é uma teoria progressista? 

“Desde há muito tempo as pessoas protestam em altos brados contra 
o capitalismo e por diversas vezes têm realizado manifestações contra 
a exploração capitalista. Mas o capitalismo mantém-se atento às 
insatisfações do povo com o sistema capitalista e altera, 
constantemente, os métodos de exploração. (...) O capitalismo tem 
sempre se adaptado às mudanças circunstanciais. Assim, podemos ver 
que em diferentes épocas houve várias formas de exploração 
capitalista, como feudalismo, laissez-faire [que quer dizer ‘deixa fazer’, 
em francês, ou seja, é a política do liberalismo], imperialismo, 
colonialismo, neocolonialismo, economia mista, neoliberalismo, 
globalização, corporações multinacionais etc.” (Sarkar, [1981] 2009: 
82-83) 

Sarkar dizia que, ao se fazer alianças, é preciso “diminuir as diferenças e se concentrar 

nos pontos comuns.” E, conforme o atual item do artigo foca, nessa perspectiva de Sarkar, os 

princípios de Prout se inclinam muito mais à esquerda do que a direita. O autor da proposta 

tem divergências e críticas ao comunismo? Sim, mas dentro do contexto da Guerra Fria e do 

conflito violento que o movimento de Prout na Índia teve com o Partido Comunista de Bengala 

Ocidental, da Índia. O processo é dialético. Complexo. Sarkar e seu movimento foram 

perseguidos por sua luta contra a corrupção e os dogmas religiosos (o sistema de castas por 

exemplo). Sarkar foi preso injustamente, de 1971 a 1978, sob a alegação de assassinato.  

Não querendo simplificar, mas a essência do marxismo é combater a exploração de 

uma classe (a burguesia) sobre outra (o proletariado). Nessa linha, o objetivo seria a 

eliminação, a luta e a observação constante contra qualquer tipo de exploração contra qualquer 

ser humano. Seja ela entre classes, entre países (como as práticas imperialistas por exemplo), 

entre seres humanos, ou mesmo quando cometidas pelo Estado. Progressista então, seriam 

tod@s aqueles que se posicionam em prol de medidas e linhas teóricas que visam extinguir a 

exploração e diminuir o grau de desigualdade de renda e riqueza, entre classes e entre países.  

O termo “capitalismo de Estado”, conforme exposto pelo autor, precisa ser 

contextualizado, pelo seguinte motivo: Sarkar morreu em 21 de outubro de 1990. Os discursos 

de Sarkar precisam ser datados, contextualizados. Não “existia”, (nos moldes atuais - março 

de 2021, mas sim as sementes) o “socialismo com características chinesas” (conforme a 

declaração de Xi Jiping) ou o “socialismo de mercado com características chinesas” (conforme 
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a definição do professor Elias Jabbour), que está sendo estudado e em constante 

transformação no referido país (em constante transformação está tudo). 

Outro ponto importante a ser citado, é que desde os anos 1990 e anos 2000, o 

movimento de Prout, ao buscar apoio de formadores de opinião, acadêmicos, etc., para os 

livros sobre Prout (“Democracia Econômica” uma coletânea de discursos sobre Prout de Sarkar, 

primeira edição de 1996; “Após o Capitalismo: Democracia Econômica em Ação”, de Dada 

Mahesh, que já foi traduzido para 11 idiomas e já teve várias edições) todos os apoiadores 

foram de esquerda (suas frases de apoio constam nas diversas edições do livro citado). O 

prefácio da primeira edição do livro sobre Prout, “Democracia Econômica”, contou com o 

prefácio de Leonardo Boff. As edições de “Após o Capitalismo”, contaram com os prefácios do 

socioeconomista Marcos Arruda, posfácio de Frei Betto e numa edição mais recente (2003), 

prefácio de Noam Chomsky. Segundo Chomsky:  

“O modelo cooperativo de Prout, baseado no compartilhamento dos recursos do 

planeta para o bem-estar de todos, merece nosso sério reconhecimento.” (apud 

Maheshvarananda, 2003, p. 20)  

 Além disso, Prout contou com o apoio de líderes políticos como Hugo Chávez (frase de 

apoio a seguir) e Fidel Castro (via carta oficial do governo cubano).  

Em 1988, Sarkar disse a seus missionários: “Precisamos levar livros de Prout para 

Fidel Castro.” Um missionário foi bem sucedido na tarefa e deixou uma mala cheias de livros 

e artigos de Prout com a secretária de Fidel no Palácio da Revolução, e, depois de voltar para 

o México, recebeu uma carta do secretário de Estado cubano, Juan Myar Barrueco, 

agradecendo pelo material de Prout recebido, em nome do governo cubano e de Fidel Castro.  

Em 2001, o missionário que foi a Cuba e eu, fizemos um estudo de dois artigos 

lançados naquele ano (12 anos após a chegada do material de Prout em Cuba) que falavam 

sobre as “mudanças no socialismo cubano” nos anos 1990. Pudemos destacar que Prout 

contribuiu fortemente nessas mudanças. Influenciando até no crescimento do PIB, como 

mostram o artigo e a entrevista do ministro cubano (destacamos trechos da entrevista e 

inserimos princípios teóricos de Prout ressonantes às mudanças ocorridas no socialismo cubano 

citadas).3 Material organizado no artigo “Prout, Cuba, Sarkar e Fidel”.4  

 
3 Ainda na esfera de Cuba, só que mais recente, o Ministério da Economia e do Planejamento de Cuba 
anunciou no mês passado (janeiro de 2021) um novo decreto que regulamenta as novas atividades que 
podem ser realizadas no setor privado e autônomo. O novo decreto impede a privatização dos principais 
recursos naturais e setores estratégicos da economia, conforme será compartilhado no atual artigo, Prout 
defende um sistema econômico de três camadas: pequenas empresas privadas, empresas médias 
cooperativas (populares) e grandes indústrias-chave administradas pelo governo que funcionam sem fins 
lucrativos. Soma-se a isso, a recomendação de não exportar os recursos naturais ou matérias primas, mas 
manufaturar elas localmente e comerciar elas com o valor adicionado (nota: sei que você discorda do 
termo “valor agregado”, mas meus estudos ainda não encontraram outro termo para substituí-lo) da 
manufatura. Compartilho a notícia aqui em espanhol:https://www.telesurtv.net/news/cuba-regula-
actividades-sector-privado-autoempleado-20210210-0039.html O princípio soberano de não-privatização 
dos recursos naturais de um país, precisa ser seguido a risca, em especial no Brasil, país riquíssimo nesses 
recursos, o que inclui, com destaque, o petróleo e nossos aquíferos: Guarani (que abrange áreas 
predominantemente do Brasil, e, em menor escala da Argentina, Paraguai e Uruguai) e Alter do Chão (na 
região Norte do Brasil). Entre inúmeros outros.   

4 https://prout.org.br/prout-cuba-sarkar-e-fidel/  
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Prout também foi super bem recebido por Hugo Chávez na Venezuela na forma do livro 

“Após o Capitalismo”. No artigo “Chávez dá as boas-vindas ao escritor de Prout”, diz Hugo 

Chávez, referindo-se ao livro citado: 

“Dada Maheshvarananda nos deu um livro que nós apreciamos muito. Sua visita 

chegou num momento bastante oportuno. [O livro] ‘Após o Capitalismo’ inclui o 

prefácio de Noam Chomsky e contribuições de nosso bom amigo Frei Betto e outros. 

E, olha que coincidência: na página 127, eu vi onde você escreveu sobre cooperativas 

alimentícias (“food cooperatives”), da mesma maneira das cooperativas alimentícias 

do nosso planejamento alimentar de nosso Ministro da Agricultura Efren Andrades. 

Muito obrigado irmão, e vamos continuar com espiritualidade, alma (“spirit”), boa-fé, 

moralidade, e a força mística que move o mundo. Mahesh e outros cidadãos do mundo 

são bem vindos a nos visitar, especialmente aqueles que vêm em boa fé e oferecem 

suas idéias, sua alma e sua chama moral para a Revolução Bolivariana. Isso atraiu a 

atenção de todo o mundo, especialmente daqueles que lutam e sonham por um mundo 

melhor, assim como o mundo visionado em ‘Após o Capitalismo’.”5 

Segundo um integrante do Instituto de Pesquisa de Prout na Venezuela6 (que teve que 

fechar, por causa da crise), Prout poderia estar influenciando o “novo socialismo no século 

XXI”. Ele organiza as ideias no artigo: “Is Venezuela Heading Towards Prout”? (Tradução 

automática do site: “A Venezuela está caminhando para Prout?”)7  

Entretanto, como disse o professor de Economia Nildo Ouriques, “as revoluções não se 

exportam. Nós podemos é sim, aprender com os acertos e os erros.” Nessa linha, apesar do 

atual artigo se basear numa teoria político-socioeconômica com princípios universais, ela terá 

feições diferenciadas de país para país, e, em determinados aspectos, de região para região, 

ou, numa clave proutista que será apresentada no decorrer do artigo: de “unidade 

socioeconômica” para “unidade socioeconômica”, ou área para área (sendo esta última, a 

menor divisão socioeconômica em Prout). É por isso que Nildo enfatiza a necessidade de uma 

Revolução Brasileira. O professor de Economia Elias Jabbour, especialista em China, ou no 

estudo do socialismo de mercado com características chinesas, vem enfatizando a importância 

de se aplicar o “universal no particular”. Seja Prout, seja o marxismo-leninismo, ou um 

casamento entre ambos, eles representam os aspectos universais. A aplicação desses 

princípios nos países, e, nas diversas localidades desses países, são o “particular”. Idéia 

ressonante ao respeito da aplicação de um princípio de acordo com os “fatores de tempo, lugar 

e pessoa”, segundo Sarkar, conforme já citado.  

Do ponto de vista do capitalismo, seja do ponto de vista conceitual ou prático, Prout é 

diametralmente oposto. Existe um princípio de Prout que é diametralmente oposto ao princípio 

capitalista norteador de maximização dos lucros e acumulação ilimitada da riqueza individual. 

Diz o princípio:  

 
5 Tradução livre.  

6 https://priven.org/ PRIVEN. Da sigla no inglês Prout Research Institute of Venezuela.  

7 MALINALCO, Andy. Is Venezuela Heading Towards Prout? Fonte: Site Venezuelanalysis.com 29 de abril 
de 2007. 
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“Nenhum indivíduo deve acumular qualquer riqueza material sem a permissão ou a 

aprovação clara do corpo coletivo”. (Primeiro Princípio Fundamental de Prout. 

Democracia Econômica, 2009, p.73-74)   

Mas: quem é o “corpo coletivo”? No livro Democracia Econômica, Sarkar explica o 

primeiro princípio fundamental e diz: “Portanto, ninguém deveria acumular riqueza sem o 

consentimento da sociedade.” (p. 74) Entretanto, a pergunta permanece: mas quem é a 

“sociedade”? Quem é o “corpo coletivo”? Dada Maheshvarananda faz a mesma pergunta em 

“Após o Capitalismo” e dá uma resposta com base em outro livro de Sarkar (“Problems of the 

day”): 

“Sarkar usou o termo ‘corpo coletivo’ para se referir à sociedade. Ele indicou que o 

governo teria de assumir a responsabilidade de fixar limites à acumulação de riqueza. 

Faria isso por meio de juntas econômicas. Ele insistiu que os membros das juntas 

deveriam ser ‘honestos e realmente querer o bem-estar humano ... por meio do serviço 

social coletivo ...’ (Sarkar, “Problems of the Day”, Section 27) Além de determinar 

políticas e os padrões econômicos, as juntas econômicas de Prout também deverão 

escutar e decidir os critérios para as exceções, para os tetos salariais e outras 

particularidades, como por exemplo prover cadeiras de rodas computadorizadas aos 

paraplégicos.” (“Após o Capitalismo”, 2015: 83) 

É importante destacar que quando se fala em riqueza excedente, ela é realmente 

excedente, ou, em outras palavras: desnecessária. É preciso que nenhum princípio de Prout 

seja seguido ou implementado sem o uso do bom senso e sem se ajustar aos fatores de 

“tempo, lugar e pessoas”, como enfatizava sempre Sarkar. Nesse caso, a limitação da riqueza 

excedente deve ser feita com cautela de modo a não gerar um efeito negativo na dinâmica da 

economia e da Sociedade. É preciso ser estudado, com base em experiências práticas no 

mundo, como esse excedente será canalizado (e não desviado) para gerar bem estar na 

Sociedade e diminuição das desigualdades, eliminação da pobreza, etc. Entretanto, segundo 

Sarkar:  

“Os recursos físicos são limitados; e a tentativa de acumular objetos físicos de forma 

irrestrita e desproporcional pode levar a maioria das pessoas à pobreza. Isso impede 

o desenvolvimento da personalidade integrada (física, mental e espiritual) dessa 

grande maioria. Portanto, ao lidar com o problema da liberdade individual na esfera 

física, não se deve permitir que ela seja irrestrita a ponto de obstruir o 

desenvolvimento da personalidade integrada do ser humano e, ao mesmo 

tempo, não se deve reduzi-la tão drasticamente a ponto de bloquear o 

crescimento físico, mental e espiritual da Humanidade.” (“Idéia e Ideologia”, 

2008) (grifo meu) 

 O economista e proutista Ravi Batra, sugere que as desigualdades de renda sejam 

gradualmente diminuídas, até se chegar à fórmula: X – 10X. Onde X é a quantia necessária 

para a garantia das necessidades básicas (sendo as principais comida, roupa, educação, 

moradia e saúde, entre outras) e 10X seria o salário máximo. Como o nome da teoria diz, o 
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tema da progressividade é importante, e, com uma condução adequada da economia, esse X 

pode ir aumentando gradativamente. E a diminuição entre o X e o 10X também.  

 No livro “Após o Capitalismo: Democracia Econômica em Ação” (2015), indico a leitura 

do capítulo “A falência do Capitalismo Global e as Depressões Econômicas” (pp. 10-33) e o 

breve texto, no mesmo livro, “Comparando a Análise de Classes de Marx e de Sarkar”, feita 

pelo proutista e professor de Economia Ravi Batra (pp. 185-186).  

 Outro ponto a ser acrescentado, é que Prout propõe que as indústrias chaves e 

estratégicas, sejam estatais nacionais, o que vai no sentido oposto do princípio neoliberal de 

privatização e “diminuição” do Estado (visão essa enganosa que será discutida brevemente 

em parte do texto).  

Vale destacar aqui, alguns princípios, expostos ao longo do artigo, que podem ser 

discutidos e debatidos a luz de uma perspectiva marxista ou marxista-leninista.  

Cooperativas populares. Como uma forma de eliminação da exploração 

empregador-trabalhador assalariado, ou a exploração “capital-trabalho”.  

Estado Forte e não Estado Inchado. A necessidade de um Estado Forte e não Estado 

Inchado (exposta no último item do atual artigo) paralelamente a um fortalecimento da 

Sociedade e da População através do fortalecimento da consciência político-socioeconômica 

(opcional) dos seres humanos em geral. Para tanto, faz-se necessário o tempo livre, outro 

ponto do último item, conforme enfatizado, já no século XIX, por Marx, e Marx e Engels, e pelo 

próprio Sarkar, já no século XX.  

Democracia Econômica. O conceito de democracia econômica, conforme destacado 

no título do atual artigo e conceituado no seu decorrer, é apresentado segundo a perspectiva 

de Sarkar. Entretanto, vale destacar uma frase retirada do artigo do professor de História 

Angelo Segrillo, “Liberalismo, Marxismo e Teoria Democrática Revisitada: Proposta de um 

índice conjunto de Democracia Política e Democracia Econômica”8:  

“No campo da democracia existe uma fenda aparentemente intransponível ao redor da 

questão da democracia política versus democracia econômica. Liberais enfatizam [a 

democracia política], marxistas [enfatizam a democracia econômica]. Os liberais dizem 

que a democracia econômica é um conceito muito abstrato e difuso, portanto 

deveríamos nos concentrar no funcionamento de uma democracia política objetiva. 

[Entretanto] os marxistas insistem que a democracia política sem democracia 

econômica é insuficiente.”9 (Segrillo, 2012) 

E, a respeito do mesmo conceito, Chomsky, em entrevista ao autor de “Após o 

Capitalismo”, na edição de 2015, sintetizou:  

“Não se pode ter uma autêntica democracia política, sem uma democracia econômica 

que funcione.” 

  

 
8 Título original do inglês: “Liberalism, Marxism and Democratic Theory Revisited: Proposal of a Joint Index 
of Political and Economic Democracy”. Brazilian Political Science Review (2012) 6 (2) 

9 Tradução livre.  
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Introdução 

O princípio da descentralização econômica analisado neste artigo, defende que a população 

organizada seja a responsável pelo funcionamento da economia da sua região, visto que ela é 

a mais apta para solucionar os seus próprios problemas. É ela que vive na pele os problemas 

locais e por isso serão mais sinceras e eficazes na busca de suas soluções. Além da sinceridade 

elas apresentam também a sabedoria popular geralmente desprezada por políticos e 

intelectuais. Isso não impede que ocorra um auxílio de fora, de especialistas. A questão 

fundamental é a forma como se dá essa relação - pessoas locais e governo, ou pessoas locais 

e profissionais de fora da área. A solução teórica dos problemas quando feita juntamente com 

pessoas locais se torna mais justa e não-dogmática. A descentralização econômica defende 

que cada região necessita de um planejamento específico que será elaborado e posto em 

prática de forma coletiva. Mas para isso, é importante que a população esteja organizada e 

amadurecida para desempenhar satisfatoriamente esse papel que lhe foi negado devido a uma 

cultura de massas paternalista e centralizadora.     

Nessa linha:  

“A descentralização econômica é o único meio pelo qual as pessoas podem conquistar 

o bem-estar pleno, porque, além de ser a única garantia de prosperidade econômica, 

abre caminho para o progresso psicoespiritual de indivíduos e da coletividade. Quando 

forem solucionados os problemas comuns das pessoas, elas terão maior oportunidade 

de desenvolver seu potencial nas esferas psíquica e espiritual.” (Sarkar, 2009: 176) 

“A descentralização não diminui ou dissipa o potencial econômico. Pelo contrário, a 

descentralização remove as disparidades regionais, porque a riqueza pode ser 

distribuída quase que igualmente por todas as regiões. Nós não teríamos situações de 

pessoas aflitas, chorando devido à fome e à escassez de alimento, em certos lugares, 

enquanto, em outros, indivíduos tornam-se imorais devido ao excesso de riqueza e à 

superabundância.” (Sarkar, 2009: 185) 

Outro aspecto importante da descentralização econômica é que ela “significa produzir 

para o consumo e não para o lucro. A descentralização econômica não é possível no 

capitalismo, porque a produção capitalista sempre visa maximizar o lucro. Os capitalistas 

invariavelmente produzem ao menor custo e vendem ao preço máximo. Eles preferem a 

produção centralizada, o que leva às disparidades econômicas e ao desequilíbrio na 

distribuição entre a população. Na descentralização econômica de PROUT, por outro lado, a 

produção é voltada para o consumo e as necessidades básicas da vida serão garantidas a 

todos. Todas as regiões terão plenas condições de desenvolver seu potencial econômico, e 

assim não surgirão problemas de populações flutuantes ou superpopulação nos centros 

urbanos.” (Sarkar, 2009: 193) 

Poder Econômico Centralizado x Poder Econômico Descentralizado 

Segundo P. R. Sarkar: “Nem uns poucos indivíduos, nem uma nova classe com a fachada de 

estado, deve controlar o poder econômico.” (Sarkar, 1996) É importante frisar, que essa 

separação entre Estado e mercado, nunca existiu. Sempre existiram em graus diferenciados e 
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com características diferenciadas dependendo da linha ideológica (capitalista, socialista e suas 

matizes), e variando de país a país. A tese de que potências imperiais como Reino Unido e 

Estados Unidos sempre foram liberais é falsa, como é conhecido por inúmeros estudiosos. 

Todas os países desenvolvidos foram (do ponto de vista histórico) e são (na atualidade) 

protecionistas, e pregam a abertura comercial, econômica e financeira para os demais países, 

para seu próprio proveito. A desigualdade econômica e financeira é mantida através da 

implementação de formas cada vez mais sofisticadas de “barreiras à entrada” dos países da 

“periferia” (ou “Sul Global”, como tem sido chamado, e na ausência de um termo melhor).   

O “Estado mínimo”, por exemplo, tão propalado pelos neoliberais, é mínimo na 

promoção da saúde, da educação, dos gastos sociais, etc., mas é máximo na garantia dos 

privilégios das elites financeiras, na efetivação de privatizações ou internacionalizações de 

empresas ou recursos naturais de um país a preços subvalorizados, como no caso do Brasil; 

na repressão aos sindicatos e, no caso de rebeliões, é máximo na utilização do monopólio da 

força. O grande paradoxo e a grande hipocrisia do Estado mínimo neoliberal, como chama 

atenção o professor Lejeune Mirhan, é que ele é extremamente autoritário. Só não o é em 

relação as já citadas elites políticas subservientes, elites econômicas e financeiras. O que está 

por trás de tais pregações são os interesses, sejam eles nacionais ou internacionais.  

Porém, dentro da esfera estatal, segundo Sarkar, “o controle do Estado, não significa 

o controle do povo”. (1996) Nesse sentido nós podemos dizer que o controle do Estado é 

representado pelo poder estatal e o controle do povo (Sociedade ou População organizada) 

é representado pelo poder público. Apesar do que, é importante frisar que em Prout existe 

uma relação entre o mercado, o poder público e o poder estatal, conforme analisado no item 

“III. Prout, Estado Forte, Sociedade Organizada e Tempo Livre”, no final do atual artigo.  

Poder público é o que representa a idéia de PROUT de descentralização econômica ou 

de socialização das atividades econômicas. Segundo Emir Sader, sociólogo: “temos hoje, pelo 

menos três exemplos relativamente exitosos de criação dessa esfera pública no Brasil: o 

orçamento participativo, cuja experiência mais desenvolvida está em Porto Alegre; (...) e a 

organização dos assentamentos de reforma agrária, espalhados pelo país, sob a 

responsabilidade do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST); muitos deles são casos 

notáveis de êxito, inclusive econômico. Todas essas iniciativas mantêm alguma forma de 

relação com o Estado, mas não são engolidas por ele.”  

A descentralização econômica está diretamente relacionada com o poder público. Mas 

é importante destacar novamente que PROUT não propõe o fim do Estado ou dos governos. 

Segundo Sarkar: “Na democracia econômica, o poder político e o poder econômico formam 

uma bifurcação. Isto é, PROUT prega a centralização política e a descentralização 

econômica. O poder político deve ficar a cargo de pessoas baseadas em moralidade, mas o 

poder econômico deve ficar a cargo das pessoas locais.” E, dentro desse processo, “a principal 

meta do governo consiste em remover as dificuldades e os obstáculos que impedem o povo 

de atender suas necessidades econômicas. O objetivo universal da democracia econômica é 

garantir as necessidades básicas da vida a todos os membros da sociedade.” (Sarkar, 2009: 

192) 

Poder político centralizado não significa que ele seja absoluto ou ditatorial, mas sim 

representativo, ou seja, algumas pessoas serão eleitas para auxiliar na consolidação dos 
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projetos que envolvem os desejos da Sociedade organizada. Para isso é importante que seja 

levado em conta o caráter desses representantes do povo e que haja também uma garantia 

de que caso esses representantes não cumpram com o que prometeram, sejam retirados dos 

seus cargos num prazo anteriormente estipulado.  

O poder econômico descentralizado diminui a esfera de influência e de atuação dos 

políticos e transfere poder para a Sociedade organizada. Dessa forma o poder dos políticos se 

torna mais limitado e menos importante, se transformando num auxiliar das decisões tomadas 

pela população local organizada. O Estado, precisa ter poder, para ir gradativamente, 

transferindo poder a População ou a Sociedade organizada. Nessa linha, segundo Sarkar:  

“Os poderes relacionados com a descentralização econômica devem ficar sob o 

controle dos estados ou das respectivas câmaras estaduais. Se isto não for alcançado, 

não será possível a esses estados materializarem os seus programas econômicos de 

forma descentralizada. Logo, o primeiro passo do planejamento descentralizado é a 

elaboração de um plano econômico que considere as necessidades das camadas menos 

favorecidas.” (Sarkar, 2009: 162) 

Entretanto, a descentralização econômica é apenas um requisito de outro conceito 

mais amplo: a democracia econômica.  

Mas, o que é a democracia econômica? É um princípio que defende o retorno do poder 

econômico e do poder de decisão para as mãos das pessoas de uma região. Fora isso, vale 

frisar que, segundo uma perspectiva proutista, democracia política sem democracia 

econômica, não faz sentido. Por isso, a conquista da democracia econômica é a conquista da 

verdadeira democracia.  

 Além do conceito exposto, Sarkar apresentou quatro requisitos para que haja 

democracia econômica:  

1. Garantia de que as necessidades mínimas (de alimentação, vestimenta, moradia, 

saúde e educação) estejam disponíveis para todos. “Deve-se garantir educação 

gratuita aos estudantes em geral, até o nível superior, emprego para toda a juventude, 

mecanismos de irrigação para os agricultores e cesta básica barata para todos os 

trabalhadores – isto é, uma cesta básica que seja mais barata do que a atual e que 

inclua todos os itens comestíveis essenciais, como arroz, feijão, farinha de trigo, açúcar 

e óleo.” (Sarkar, 2009: 167) 

2. Os salários devem ser crescentes e o poder de compra de produtos e serviços também. 

3. Economia descentralizada – os habitantes locais devem ter o direito de tomar todas 

as decisões a respeito da economia local.  

4. Pessoas de fora da região não devem interferir nos negócios de cada economia local.  

Entretanto, existe um método para se alcançar a descentralização econômica (terceiro 

requisito para a existência de uma democracia econômica como visto logo acima) que passa 

por duas medidas necessárias: 1. a formação de unidades socioeconômicas (USEs); 2. a 

socialização das quatro atividades econômicas (indústria, agricultura, comércio e finanças). 
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I. FORMAÇÃO DE UNIDADES SOCIOECONÔMICAS E SOCIALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

1. FORMAÇÃO DE UNIDADES SOCIOECONÔMICAS 

A principal medida para se alcançar a descentralização econômica é a criação de 

unidades socioeconômicas (USE) com o objetivo de se tornarem unidades socioeconômicas 

auto-suficientes (USEAS). Mas, vale ressaltar, que a conquista da auto-suficiência, é 

extremamente difícil dependendo do país, da região, estado ou localidade em questão. Nesse 

ponto, o comércio internacional ou inter-regional é encorajado, não motivado pelo lucro, mas 

sim pelas necessidades de um local conectado com o excedente de outro.  

Essas unidades são como células vivas, com leis de entrada e saída de recursos 

(naturais, financeiros, humanos, etc.) de modo que a economia local se fortaleça e o povo se 

beneficie. Elas possuem seis características básicas que serão analisadas a seguir. São elas: 

a) bases para a formação das USE; b) povo local; c) corpo político; d) áreas; e) comércio e 

trocas; f) unificação entre as USEAS.  

A) Bases para a formação das USE:  

1. Problemas econômicos em comum. 

2. Aspectos geográficos comuns. 

3. Potencial geográfico uniforme. 

4. Similaridades étnicas. 

5. Legados culturais. 

Além dos cinco fatores citados, devem ser levado em conta os “recursos naturais, aspectos 

geográficos, clima, sistemas fluviais, transporte, potencial da indústria, herança cultural e 

condições sociais.” (Sarkar, 2009: 22) 

É importante explicar em relação aos itens 4 e 5, que "o propósito da divisão, segundo 

similaridades étnicas e legados culturais, para a formação de zonas socioculturais e 

econômicas é acabar com a exploração, e não estimular tendências divisórias". (Guia de Estudo 

de Prout, 2000) PROUT propõe a interação de culturas locais fortes e não a exploração de uma 

cultura pela outra. Essa exploração cultural e psico-econômica é que dá origem aos inúmeros 

movimentos separatistas no mundo.10  

 
10 “Em quase todo o mundo, as fronteiras nacionais e estaduais foram formadas fundamentalmente com 
base em diretrizes políticas. Logo, se o critério para a formação de [USEs] for adotado, muitas fronteiras 
poderão ser alteradas. (...) Vemos muitos movimentos mundiais em prol da independência regional, 
econômica e cultural. O movimento pela independência da porção francesa no Quebec, Canadá; a 
insurgência ‘zapatista’ e guatemalteca de pobres nativos maias; o movimento republicano irlandês, 
diversos conflitos sangrentos na África pós-colonial, rebelião dos curdos no Iraque e muitos outros. Muitas 
das fronteiras políticas existentes foram estabelecidas para permitir que os colonizadores dividissem a 
região e a conquistassem. O primeiro impacto foi a supressão da língua e dos costumes. Uma das técnicas 
básicas da exploração capitalista é dividir as pessoas e torná-las mentalmente fracas, através da imposição 
do idioma e de complexos de inferioridade e da promoção de limites regionais e barreiras religiosas, para 
criar conflitos internos.” (Guia de Estudo de Prout, 2000: 43)   
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A respeito dos idiomas, diz Sarkar: “nenhum idioma deve ser suprimido, e as expressões 

culturais devem ser sempre encorajadas, mas o idioma, por si só, não é uma base saudável 

para definir os limites das unidades socioeconômicas ou para formar uma sociedade 

integrada.” (Sarkar, 2009: 166) 

“Toda a Índia e todo o mundo podem ser reorganizados em unidades socioeconômicas 

baseadas nesses fatores. Essas unidades não devem ter uma divisão meramente 

geográfica, mas sim formar agrupamentos socioeconômicos auto-suficientes. A base 

fundamental para a formação desses agrupamentos são os aspectos sociais, culturais 

e econômicos, e não os aspectos religiosos ou idiomáticos.” (Sarkar, 2009: 163) 

(grifo nosso) 

Outros dois pontos adicionais importantes para a formação das USE são:1. o povo local 

irá decidir a formação de tais unidades. 2. é importante que a USE tenha tamanho suficiente 

para criar estabilidade nos mercados locais e na economia em geral. Entretanto, quem é o 

“povo local”? 

B) Povo local  

São aquelas pessoas que estabeleceram seus interesses econômicos numa determinada 

região. Qualquer pessoa pode se estabelecer em qualquer USE. O fato dela estabelecer seus 

interesses econômicos numa USE, faz com que ela tome decisões de forma mais sincera e a 

possibilidade de exploração diminui. O lucro das pessoas de uma determinada região deve ser 

reinvestido somente nessa região. Uma pessoa de fora pode influenciar nas decisões 

econômicas de um local, acumular riqueza e ir embora. Dessa forma estaria ocorrendo uma 

saída de riquezas da USE, o que gera empobrecimento local. As USEs devem elaborar leis 

estritas para controlar a entrada e saída de recursos, visando sempre o bem estar da USE e 

da Sociedade como um todo. Segundo Sarkar, "quando os interesses socioeconômicos 

individuais coincidirem com os interesses socioeconômicos coletivos, cessará a evasão da 

riqueza econômica de uma região e a exploração será totalmente erradicada." (1996) 

“As pessoas que se deslocam para outras regiões à procura de emprego têm várias 

dificuldades. Normalmente, elas têm que percorrer longas distâncias, tendo despesas 

consideráveis, e ainda arcam com o custo de manutenção de duas residências. De 

modo geral, é preferível que as pessoas não saiam de sua região para obter emprego. 

Há suficientes oportunidades de emprego em cada unidade socioeconômica.” (Sarkar, 

2009: 166-167) 

C) Corpo político   

Geralmente uma unidade política seria equivalente a uma USE, mas em alguns casos uma 

unidade política pode ser constituída por mais de uma USE. E para facilitar o planejamento 

local, as USE devem ser divididas em regiões menores denominadas Áreas.11   

 
11 A segunda parte desse texto (“Planejamento de Área: a base da descentralização econômica”) irá tratar 
do aspecto das Áreas.  
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“Assim, em certos casos, uma unidade política pode ser dividida em duas ou mais 

unidades socioeconômicas. Isto é, pode haver mais de uma unidade socioeconômica 

em uma unidade política. Esta abordagem permite que diferentes unidades 

socioeconômicas se desenvolvam de forma compatível com o seu potencial.” (Sarkar, 

2009: 29) 

 “Na maioria dos casos, cada unidade socioeconômica corresponderá a uma unidade 

política, mas, em outros casos, duas ou mais unidades socioeconômicas poderão 

constituir uma unidade política. Cada unidade socioeconômica representa um 

agrupamento de seres humanos que querem seguir juntos.” (Sarkar, 2009: 164) 

“A política de PROUT é fundamentalmente contrária aos pequenos estados, porque eles 

aumentam a carga de impostos e se tornam um fardo para os cidadãos, mas, em 

certas circunstâncias, a formação de pequenos estados pode ser justificada. Por 

exemplo, num sistema federativo, um estado que não tenha alcançado a auto-

suficiência necessita de programas emergenciais, que demandam a alocação de verbas 

do orçamento federal. Se qualquer estado enfrentar obstáculos criados por algum setor 

no sentido de obstruir a materialização de seus programas de desenvolvimento, esse 

estado não terá alternativa senão exigir a formação de um estado independente.” 

(Sarkar, 2009: 167-168) 

D) Áreas 

Constituídas de cerca de 10 mil à 200 mil habitantes. A divisão das USEs em áreas deve levar 

em consideração características econômicas, geográficas e populacionais. Cada Área deve 

buscar a auto-suficiência e será livre para desenvolver seu próprio plano econômico (o 

chamado Planejamento de Área – objeto de análise da segunda parte do atual artigo, 

“Democracia Econômica 2. Planejamento de Área: a base da descentralização econômica”). 

E) Comércio e trocas 

Nesse tópico, as matérias primas merecem um destaque especial. As matérias primas de 

uma região em particular: 

1. não devem ser exportadas e sim permanecer naquela região para refinamento e 

manufatura.  

2. O refinamento, a manufatura e a utilização da matéria prima devem ser feitos o mais 

próximo possível da fonte.  

3. As pessoas que vivem próximas de fontes de matérias primas devem ser seus 

beneficiários de direito. 

A exportação de matérias primas:  

a) prejudica o desenvolvimento industrial local. Conseqüentemente prejudica a geração 

de novos empregos e a vitalidade da economia.  

b) E, consequentemente, encoraja a super industrialização na área recebedora. 
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“Se houver superprodução de bens não-perecíveis ou de matérias-primas, não deve ser 

permitida sua exportação. Ao invés disso, a matéria-prima deve ser convertida em 

produtos manufaturados no local onde ela estiver disponível.” (Sarkar, 2009: 101)  

“No capitalismo, o planejamento não está voltado para o bem-estar coletivo, mas sim para 

os interesses de indivíduos ou grupos. A principal característica da exploração capitalista 

é que os capitalistas detêm o controle das matérias-primas de uma região, com vistas à 

obtenção de lucro.” (Sarkar, 2009: 162) 

Mas as USEs não são entidades isoladas, elas podem e devem realizar comércio e trocas 

com outras USEs, mas somente em determinadas condições que são explicadas nas leis de 

comércio entre as USEs. Essas leis têm o propósito de beneficiar todas as partes envolvidas 

no comércio ou na troca, e, para tanto, devem possuir cinco características:  

I - Cooperativas - As transações entre as USEs devem ser conduzidas somente através 

de cooperativas. Segundo Sarkar: “as mercadorias devem ser exportadas de uma região ou 

unidade socioeconômica para outras regiões ou unidades por meio de cooperativas.” (Sarkar, 

2009: 183) O comércio deve ser organizado de modo a distribuir mercadorias através da 

conexão entre cooperativas de produtores e de consumidores. Isso evita o surgimento de uma 

classe de ricos comerciantes e de intermediários. Segundo Charles Paprocki "negócios devem 

ser guiados pelos princípios de auto-suficiência, máxima utilização, distribuição racional, 

descentralização e aumento progressivo no nível de vida das pessoas. Cooperativa é a melhor 

forma para realizar esses princípios. As cooperativas devem ser criadas para a produção 

industrial, consumo e produção agrícola." (1998) 

II - Exportação e importação de matérias primas - "Se as matérias primas forem 

insuficientes em qualquer USE para prover os requisitos mínimos às pessoas do local, os 

recursos naturais necessários poderão ser importados de outra USE, desde que se verifique 

cuidadosamente que os recursos naturais desta última sejam excedentes". (Sarkar, 1996) 

III - Exportação de produtos finais (manufaturados ou industrializados) - Quando 

uma USE se torna uma USEAS (unidade socioeconômica auto-suficiente, ou seja, quando todas 

as necessidades básicas das pessoas do local estão garantidas), os artigos excedentes podem 

ser exportados, mas somente para uma USE que não tenha oportunidade imediata ou potencial 

para produzi-los, com vistas a satisfazer as carências das pessoas daquela unidade. A 

exportação de produtos não deve ser motivada pelo lucro.   

IV - Importação de produtos finais - Quando uma USE se tornou uma USEAS, os 

produtos finais que não são nem podem ser facilmente produzidos, devem ser permitidos a 

entrar numa USEAS, para não prejudicar o mercado de produtos locais. É bom que esse tipo 

de comércio se dê através de permuta.12  

V - Comércio e troca entre USEAS - "quando uma infra-estrutura se desenvolve para a 

troca de produtos manufaturados, o livre comércio do excedente de produtos industrializados 

entre USEAS, deve ser encorajado. Isso ajudará a promover a prosperidade e a igualdade 

socioeconômica entre as unidades. Quando isso acontecer, as USEAS podem começar a se 

 
12 Sobre as trocas, ver a seguir o texto referente às Redes de Trocas Solidárias. 
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unificar. Isso é positivo, caso a produção descentralizada e a democracia econômica não sejam 

prejudicadas”. (Sarkar, 1996) 

Dentro do espírito de comércio justo entre as USEAS, vale a pena mencionar uma 

experiência prática que vem sendo realizada em diversos países, as chamadas Redes de Trocas 

Solidárias. O texto a seguir foi retirado de uma rede de trocas via internet, o Mutirão 

Abaporu13: 

As redes de trocas solidárias 

“O que é uma rede de trocas? É uma organização que promove o intercâmbio de 

produtos e serviços entre as pessoas, onde se privilegiam os valores humanos e sociais sobre 

a especulação e as condições materiais.  

      As redes de trocas solidárias são formadas por Mutirões, que podem ser encontrados 

em diferentes bairros e cidades do país. Lá as pessoas se reúnem a fim de adquirir produtos e 

serviços sem a intervenção do dinheiro e sim por meio da troca recíproca entre seus 

participantes. 

      Para viabilizar trocas mais complexas foi criada a moeda social, que equivale a uma 

hora de trabalho manual ou intelectual. O nome desta moeda varia de mutirão para mutirão. 

Na Austrália ela se chama DINHEIRO VERDE, na Inglaterra, ela se chama LETS, na França, 

SEL, nos Estados Unidos e Canadá, HOURS, no México é TRALOC e BOJA, na Argentina, 

CRÉDITO, no Brasil, Rio de Janeiro se chama TUPI e São Paulo se chama BÔNUS e etc. 

      A moeda social não é um sistema alternativo e sim complementar à economia. Ela é 

produzida, distribuída e controlada pelos seus usuários. Por isso, o valor dela não está nela 

própria, mas no trabalho que vamos fazer para produzir bens, serviços, saberes e depois trocar 

com o resultado do trabalho dos outros. A moeda enquanto tal não tem valor, até que 

comecemos a trocar trabalho com trabalho. Aí então, ela vai servir de mediadora destas trocas. 

Ela é diferente também porque a ela não está ligada nenhuma taxa de juros. Por isso não 

interessa a ninguém guardá-la, entesourá-la. 

Interessa sim, trocá-la continuamente por bens e serviços que venham responder às 

nossas necessidades. Esta moeda será sempre um meio, nunca um fim. Não será inflacionária 

nem jamais poderá ser usada para especulação. 

As Redes de Trocas Solidárias, além de contribuir para satisfazer diversos tipos de 

necessidades, proporciona a muitas pessoas a possibilidade de recuperar o potencial de 

trabalho perdido, estreitar laços de amizades e a capacidade de gerar trabalhos compartilhados 

com pessoas de condições parecidas e diferentes. Desta forma permite elevar a autoestima e 

os verdadeiros valores e capacidades humanas, que são excluídos pelos processos de 

marginalização social.” 

 O parágrafo a seguir foi retirado do Jornal do Brasil– 07-08-2000 – artigo da Jornalista 

Gabriela Mafort:  

 
13 Fonte: Rede Abaporu http://br.dir.groups.yahoo.com/group/redesolidaria/message/307 Acesso em 5 
de abril de 2001.  
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"Os participantes desses grupos, produtores e consumidores são em geral pessoas de 

baixo poder aquisitivo que estão à margem do mercado formal. São pessoas do perfil 

semelhante à massa que segundo IBGE, passa de 50 milhões de pessoas pelo Brasil 

(número da população não economicamente ativa do país). As feiras de trocas são 

uma realidade. Pelo menos uma vez pôr mês, um grupo de 60 pessoas no Centro do 

Rio e 30 pessoas em Teresópolis – RJ, se reúnem para trocar serviços e produtos, mas 

sem utilizar o real como moeda. O papel - moeda circulante ali - é o Tupi e os centavos 

tupimirins, onde a equivalência é que um Tupi corresponda a uma hora de serviço 

social. Já em São Paulo, cerca de 300 pessoas se espalham aos domingos em cinco 

grupos em escolas e salas comerciais da Zona Sul. Em São Paulo o padrão monetário 

é o bônus, negociado em valores de 0,5; 1; 2 e 5. O modelo é inspirado na experiência 

na Argentina, onde 400 mil pessoas em 14 províncias já movimentam cerca de US$ 2 

bilhões de dólares pôr ano com a moeda local, o Trueque. Hoje com a crise do 

capitalismo mundial já há sistemas de moedas alternativas desenvolvidos em muitos 

países como Espanha (NODINE), França (SEL), Canadá (LETS) em 700 cidades dos 

EUA, México (TRALOC), Colômbia e Chile (TALENTO), Equador (RECURSO), Austrália 

(DINHEIRO VERDE), El Salvador, Uruguai, Honduras, Peru e alguns países da Ásia, 

como Tailândia, Indonésia e Japão." 

 As Redes de Trocas Solidárias são um importante passo para a conquista da auto-

suficiência de uma determinada região, uma vez que ela estimula a circulação de produtos e 

serviços entre as pessoas de uma mesma localidade. Além disso, a moeda social, pela forma 

como ela é utilizada, impossibilita a especulação ou a acumulação, o que é ressonante com 

um princípio de PROUT, o de "manter o dinheiro em circulação." (Sarkar, 1996) Segundo 

Sarkar, o valor do dinheiro aumenta mais na medida em que ele circula.  

F) Unificação entre as USEAS 

As USEAS (unidades socioeconômicas auto-suficientes) menores devem, aos poucos, se 

fundirem com as outras USEAS maiores, para formar unidades cada vez mais amplas. Por isso 

a troca de produtos finais entre USEAS, deve ser encorajada, pois ela facilita o processo de 

unificação, que é uma meta em PROUT. Mas para que ocorra a unificação, alguns fatores são 

necessários para formar a base desse processo: 

1. Paridade econômica entre as USEAS;  

2. Miscigenação cultural;  

3. Facilidades de comunicação; 

4. Eficiência administrativa; 

Se a unificação ocorrer sem uma base apropriada, uma das USEAS será prejudicada. Com 

a "união" de forma desigual, acaba ocorrendo uma saída de riquezas da USE que tem a 

economia mais fraca. 

“O tamanho das unidades socioeconômicas de PROUT estará sempre em expansão. As 

unidades menores se fundirão umas com as outras, para formar unidades cada vez 

maiores. Chegará um dia em que todo o Sudeste asiático se tornará uma única unidade.” 

(Sarkar, 2009: 168) 
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“Na medida em que cada unidade se mostrar fortalecida e próspera, ela se unirá a outras 

unidades. A formação de um governo mundial servirá como um apoio a esse processo de 

integração.” (Sarkar, 2009: 24) 

Além da criação das USE (analisada no atual item), o outro ponto chave para a efetivação 

da descentralização econômica seria a socialização das atividades econômicas que veremos a 

seguir. 

2. SOCIALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS: 

Para realizar a descentralização econômica a socialização das atividades econômicas 

(indústria, agricultura, comércio e finanças) é fundamental. Mas como socializar esses setores 

da economia?  

A) Socialização do setor industrial: a estrutura industrial tríplice de PROUT 

PROUT propõe a divisão das empresas em três categorias: grandes, médias e pequenas 

que corresponderiam às empresas estatais (ou estratégicas), cooperativas e privadas. Essas 

três categorias devem interagir e funcionar segundo determinados princípios. Atualmente fala-

se no dilema entre indústrias privadas ou estatais, e existe também as parcerias público-

privadas (as PPPs). Tanto as estatais como as privadas tem o poder econômico centralizado. 

Como já foi dito anteriormente, o objetivo é a descentralização do poder econômico que 

acarreta num fortalecimento da esfera pública. Para isso, a estrutura industrial tríplice de 

PROUT defende que o sistema cooperativo seja central e predominante nesse processo (o ideal 

seria 70% da economia), ficando as empresas estatais e privadas abrangendo uma área menor 

do setor industrial. 

 

 

I) Indústrias estratégicas - Indústrias de grande porte. Diretrizes e características:  

1. devem funcionar baseadas no lema “sem lucro, sem prejuízo”.  

2. São controladas pelo governo local que terá de providenciar energia suficiente à produção 

industrial.  

3. Alimentarão as outras indústrias (cooperativas e privadas) com o fornecimento de matéria 

prima e energia. A produção de energia enquadra-se na categoria de indústrias chave.  

4. São indústrias de capital intensivo. 

 

II) Sistema cooperativo - Indústrias de médio porte. Diretrizes e características: 

1. As cooperativas necessitam da proteção do governo. 

2. Elas eliminam o relacionamento do tipo empregado-empregador. Temos como 

exemplo concreto no Brasil, a experiência de auto-gestão de empresas, onde 

funcionários de firmas falidas tomaram conta das fábricas reativando-as na forma de 
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cooperativas. As empresas de auto-gestão criaram cerca de 15 mil empregos diretos 

e 70 mil indiretos segundo artigo da Folha de São Paulo de 8 de agosto de 1999.14   

 
14 ANTEAG - Associação Nacional de Trabalhadores de Empresas de Autogestão. A Fundação da 
Associação Nacional de Trabalhadores e Empresas de Autogestão, a ANTEAG, tem suas origens em meio 
à conjuntura política e econômica do Brasil do início da década de 90, momento de abertura do mercado 
nacional ao internacional e apogeu da chamada 3ª reestruturação industrial, com seu avanço tecnológico 
e a substituição da força humana pela automação. Tal quadro teve como conseqüências a falência de 
diversas indústrias nacionais, até então acostumadas a um mercado mais protegido, e o desemprego de 
grande quantidade de trabalhadores, assim considerados “velhos” e desqualificados diante das novas 
demandas promovidas pelo aumento da competitividade. A experiência da recuperação de empresas pelos 
trabalhadores sob o regime da autogestão (em geral sob a forma jurídica de cooperativa), logo se mostrou 
como uma eficaz resposta para a crise. A organização das empresas em uma associação passou a ser 
uma necessidade. Em 1994, nascia a ANTEAG. No decorrer dos anos, a ANTEAG pôde entrar em contato 
com mais de 700 empresas de diversos setores e origens. Com o agravamento do desemprego e da 
pobreza no país (Brasil), a ANTEAG passou a atuar também, principalmente em parceria com o poder 
público, na constituição de empreendimentos coletivos com a população das periferias das grandes 
cidades que ingressava em programas sociais. Hoje, com o acúmulo de experiência, a ANTEAG é 
referência na metodologia de assessoria e capacitação de empresas de autogestão. Faz parte de diversas 
instâncias representativas da Economia Solidária. Atua na construção de novas relações de trabalho, com 
valores e formas de interação coletiva marcadas pela política de não-exploração e gestão democrática, 
tanto nas unidades produtivas quanto nas redes de produção e serviços e nas cadeias produtivas. 
Consideramos todos os homens e mulheres capazes de aprender tarefas e habilidades diversas, de tomar 
decisões sobre os rumos da empresa. Trabalhamos para que sejam donos de seu trabalho e sujeitos de 
sua própria história. Buscamos promover uma cultura de trabalho e relações sociais que, além de 
promover a idéia de participação em todas as decisões da empresa, tenha também a humanidade e o 
planeta como centro de suas atenções. Uma cultura que combata a discriminação e encare as diferenças 
étnicas, religiosas, culturais e de gênero não como desigualdade e sim em complementaridade. Uma 
cultura de trabalho e produção que não promova endividamento ambiental, mas mantenha a 
solidariedade às futuras gerações. O QUE É AUTOGESTÃO? Autogestão é uma forma de organização 
coletiva cujo elemento essencial é a democracia. Ela se realiza na comunidade, escola, empresa, etc. 
Podemos dizer que a autogestão é a radicalização da democracia, no sentido de envolver a participação 
integral dos membros do grupo, acesso total às informações, conhecimento dos processos e, sobretudo, 
autonomia e autodeterminação. (grifo nosso) A ANTEAG é uma associação de trabalhadores e empresas 
autogestionárias. Falar de autogestão em empresas não se limita às atividades e às formas de 
relacionamento no interior da empresa, se estende à participação em grupos de moradores, atividades 
políticas e sociais da cidade, se estende ao relacionamento entre empresas dentro da Economia Solidária. 
Dentro da empresa, promove conhecimento na área de administração do negócio e requer conhecimento 
e participação das diversas áreas que compreendem uma unidade produtiva, desde o faturamento e dos 
custos até os aspectos mais subjetivos no tocante à política organizacional. Além de propiciar a 
participação direta, a autogestão faz com que o trabalhador se reconheça como protagonista do processo, 
tanto enquanto indivíduo, quanto como associado em grupos de interesse comum. O que a ANTEAG 
faz? Representamos e assessoramos empresas de autogestão, defendendo seus interesses políticos e 
econômicos através de uma direção eleita pelas próprias empresas e um corpo de assessores 
especializados em autogestão. Acompanhamos, ao longo do processo, experiências com empresas 
autogestionárias nas cinco regiões do País (Brasil), representando mais de 32.000 postos de trabalho nos 
setores: têxtil, agrícola e agroindustrial, alimentício, calçadista, metalúrgico, mineração, serviços, 
confecção, plástico, coleta seletiva, cerâmica, mobiliário, papel e papelão, artesanato e agroextrativista. 
Organizamos, apoiamos e orientamos a recuperação de empresas em situação falimentar e grupos que 
pretendem constituir uma empresa autogestionária. Realizamos parcerias com entidades públicas e 
privadas, nacionais e internacionais para ações em prol do desenvolvimento da autogestão e Economia 
Solidaria e benefício das empresas associadas. Promovemos intercâmbio entre as empresas e os 
trabalhadores de autogestão, formação de redes econômicas e sociais. Realizamos pesquisas sobre 
autogestão e estudos e de viabilidade e intermediação para crédito. Realizamos assessoria jurídica e 
tributária, planejamento para gestão coletiva e relações interpessoais. Promovemos e difundimos o 
modelo autogestionário de produção e relacionamento através de cursos de capacitação, palestras, 
produção e publicação de materiais sobre o tema. Participamos ativamente do movimento da Economia 
Solidária, tendo sido uma das entidades fundadoras do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e 
integrante do Conselho Nacional de Economia Solidária. Missão da ANTEAG. “Promover a construção, 
divulgação e desenvolvimento de modelos autogestionários que contribuam para criar/recriar trabalho e 
renda desenvolvendo a autonomia e formação dos trabalhadores, estimulando ações solidárias e fraternas 
e representando as empresas/empreendimentos autogestionários”. Representante no Faces do Brasil e 
contato: Patricia Leanço Adriano e-mail: patiadriano@gmail.com e anteag@terra.com.br  

Site: www.anteag.org.br Anteag. Fonte: 

 http://www.facesdobrasil.org.br/membrosfaces/32-acs-associacao-de-certificacao-socioparticipativa-
da-amazonia.html Acesso em 30 de dezembro de 2013. 
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3. As cooperativas são responsáveis pela produção das necessidades básicas.  

É importante frisar que o sistema cooperativo na estrutura tríplice de PROUT é 

predominante, pois o setor de indústrias de médio porte deve ocupar grande parte desse setor 

da economia (70%).   

Segundo Sarkar: “É extremamente difícil as cooperativas lograrem êxito num ambiente 

econômico de exploração, corrupção e materialismo. As cooperativas são forçadas a competir 

com os monopólios capitalistas nos mercados locais, e o direito de pessoas do local sobre as 

matérias primas não são reconhecidos. Tais circunstâncias têm minado o sucesso do 

movimento cooperativo em muitos países do mundo. Por outro lado, a descentralização 

econômica é um dos principais requisitos para o sistema cooperativo ser bem sucedido.” 

(1996) 

“O governo local deve promover o desenvolvimento econômico das cooperativas.” (Sarkar, 

2009: 181) 

“Indústrias chaves e indústrias cooperativas se complementarão mutuamente.” 

(Krtashivananda, 1986). 

A implementação do sistema cooperativo no Brasil e na América Latina 

A respeito do processo de instalação das empresas cooperativas no Brasil, gostaria 

de destacar trechos do texto "Socioeconomia Solidária - o Feminino Criador" do economista 

Marcos Arruda (1998): 

 “Em 1997, os membros do Fórum do RS promoveram um encontro com representantes 

de sindicatos e outras entidades populares, e decidiram converter o Fórum numa Rede de 

Socioeconomia Solidária. Seu objetivo de médio prazo é estabelecer dois tipos de ligações: 

um, entre sindicatos e cooperativas, o outro entre cooperativas autogestionárias urbanas e 

rurais. Sua primeira iniciativa está sendo criar uma associação comercial, a fim de facilitar as 

trocas entre os vários setores da socioeconomia em formação. 

 A Rede do RS também está ligada com o Fórum de Cooperativismo Popular do RJ. Este 

Fórum organizou um encontro estadual em outubro de 1996, congregando 240 representantes 

do setor público não estatal, incluindo cooperativas que produzem uma variedade de bens e 

serviços. A Rede do RS e o Fórum do RJ juntaram-se ao movimento Aliança por um Mundo 

Responsável e Solidário, e são aliados ativos no Polo de Socioeconomia Solidária da Aliança 

(PSES). Um primeiro encontro foi promovido em agosto de 1996, em Porto Alegre, com a 

participação de cooperativistas brasileiros, uruguaios e espanhóis. Em 1997, o PACS 

(Programas Alternativos do Cone Sul - RJ) foi escolhido como secretaria do Fórum do RJ e 

membro da equipe global de animação do PSES.  

 Em agosto de 1998, realizou-se o Encontro Latino de Cultura e Socioeconomia 

Solidárias, em Porto Alegre, com a participação de mais de 100 representantes de diversos 

setores das sociedades latino-americanas e espanhola, e dois franceses. Entre os participantes 

esteve a ANTEAG (Associação Nacional de Trabalhadores de Empresas Autgestionárias), que 

tem base em São Paulo. São sócios da ANTEAG empresas autogestionárias em diversos 

estados do Brasil.  
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 Uma das redes de comércio solidário que está aliando-se ao PSES é a RELACC, Rede 

Latino americana de Comércio Comunitário, com base no Equador, e com sócios em 13 países 

da América Latina, entre eles o Brasil. O PSES está buscando contato com iniciativas de 

comércio justo na Europa e América do Norte, para facilitar a exportação de produtos latino 

americanos gerados através de relações de produção justas e humanas.  

 Grande parte das iniciativas de movimentos cooperativos na Europa (o berço do 

cooperativismo) se enrijeceram ou moldaram-se ao ambiente econômico dominante, não 

tendo sido capazes de gerar movimentos ou processos que se tornassem uma alternativa 

econômica, financeira e humanista ao capitalismo. Parece que lhes falta uma compreensão 

sistêmica, holística e dialética da realidade e dos potenciais de um projeto de socioeconomia 

baseado em valores como a cooperação, a complementaridade, a partilha, o auto-

desenvolvimento individual e coletivo, e a solidariedade.  

 O mercado intercooperativo, que também chamamos de mercado solidário, tem como 

desafio criar sistemas de práticas comerciais baseadas na cooperação e na 

complementaridade, em vez da competição, e estabelecer sistemas de preço que eliminem a 

exploração do comprador/ consumidor.” 

As Cooperativas Mondragón15 

 O grupo de cooperativas Mondragón, na região Basca do norte da Espanha, é 

considerado como o modelo cooperativo mais bem desenvolvido do mundo. José María 

Arizmendiarrieta, um padre católico, chegou na região na década de 1940, quando ela ainda 

estava devastada pela guerra civil espanhola. Buscando um jeito de melhorar a vida das 

pessoas de uma forma prática pela criação de empregos, ele estudou os movimentos 

cooperativos na Grã-Bretanha e na Itália. Viu neles um modo não violento de unir 

trabalhadores e proprietários.  

 No colégio católico que ele dirigia, Arizmendiarrieta apaixonadamente fez com que 

seus estudantes mergulhassem no estudo das cooperativas. Em 1956, alguns dos seus 

graduados foram pioneiros na primeira cooperativa industrial da região, fabricando aparelhos 

domésticos de alta qualidade e máquinas-ferramentas. O povo Basco, ferrenho nacionalista, 

com uma profunda consciência social, apoiou a iniciativa desde o início. A empresa cresceu 

continuamente, desdobrando-se em novas cooperativas.  

 Arizmendiarrieta percebeu que a chave essencial para o sucesso seria um banco 

cooperativo. A Caja Laboral, uma cooperativa de crédito, começou a financiar o movimento 

em 1959. Na década de 1970, a cooperativa Fagor Electrodomésticos havia se tornado uma 

das dez maiores empresas da Espanha e a maior história de sucesso cooperativo do mundo. 

 
15 Trecho retirado do livro “Após o Capitalismo”, de Dada Maheshvarananda, 2015. Pp. 111-115, com a 
devida autorização do autor. Existem inúmeras críticas ao modelo cooperativo de Mondragon, do ponto de 
vista da perspectiva do cooperativismo popular, conforme o proutista Ary Moraes (ex secretário de fomento 
da Secretaria Nacional de Economia Solidária; e ex secretário de Desenvolvimento do município de 
Teresópolis), entretanto, vale ressaltar que o sistema cooperativo de Mondragon, sobrevive arduamente 
dentro de um ambiente empresarial capitalista monopolista e concorrencial ao mesmo tempo. É por esse 
motivo que Sarkar diz que a descentralização econômica e o sistema cooperativo precisam um do outro, 
mutuamente.  
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 O maior desafio de Mondragón surgiu quando a Espanha ingressou na União Européia, 

em 1986. Repentinamente, desapareceram os impostos espanhóis de 18 a 35% sobre produtos 

importados, permitindo que as empresas multinacionais inundassem o mercado com seus 

produtos, levando à falência muitas pequenas indústrias. Em resposta a esse perigo, os 

trabalhadores decidiram centralizar o seu gerenciamento e cerrar fileiras, para competir 

agressivamente no mercado global. A corporação abriu fábricas em outros continentes; no fim 

de 2009, ela empregava mais de 85 mil pessoas e o valor total dos seus bens chegou a 33,3 

bilhões de euros (US$ 45,6 bilhões).  

 Atualmente, o salário inicial por ano em qualquer cooperativa de Mondragón fica perto 

de 14 mil euros (cerca de US$ 19 mil). Todos os novos trabalhadores começam com um 

período de 6 a 12 meses de experiência. Se eles demonstrarem capacidade e aceitarem o 

sistema cooperativo, podem então tornar-se membros, investindo uma quantia equivalente ao 

salário de um ano – que pode ser emprestada da Caja Laboral [a cooperativa de crédito] e 

paga em 36 meses, com juros de 3,7% ao ano.  

 Os benefícios de ser um membro da cooperativa são impressionantes. Por 30 euros ao 

mês, todos os membros e suas famílias têm cobertura completa de um plano de saúde. Por 

15 euros mensais, os membros podem colocar seus filhos na melhor escola privada, que 

também funciona como uma cooperativa. Existe um subsídio para a moradia e, o mais 

importante, os membros têm estabilidade de emprego por toda a vida. Se por alguma razão a 

cooperativa precisar dispensar trabalhadores, eles serão transferidos para outra cooperativa. 

Das 120 cooperativas, somente 12 perderam dinheiro em 2005 e, no total, 110 trabalhadores 

tiveram de ser realocados para outras cooperativas.  

 Uma diferença salarial, de três para um, durou por mais de 20 anos. Entretanto, para 

evitar perder a sua alta gerência para as empresas privadas, a Corporação Mondragón elevou 

os salários mais altos para 4,5 vezes mais que o mínimo, na maioria das cooperativas, e o 

Diretor Executivo ganha 9 vezes mais que o mínimo, ou 126 mil euros (US$ 173 mil) ao ano 

– o que representa uma pequena fração do salário do Diretor Executivo da maioria das 

empresas multinacionais. 

 Educação, pesquisa e inovação sempre foram essenciais para o crescimento da 

corporação – mais de 140 milhões de euros (US$ 193 milhões) foram investidos em pesquisa 

e desenvolvimento em 2009; a corporação também fundou a Universidade de Mondragón e 

sete outras cooperativas educacionais, que juntas têm um total de mais de 8.500 estudantes. 

Onze cooperativas de pesquisa e desenvolvimento deram à rede cooperativa a reputação de 

um nível elevado de sofisticação tecnológica. Vinte por cento das vendas das centenas de 

produtos industriais feitas pelas cooperativas em 2009 envolveram novos produtos que não 

existiam há cinco anos.  

 Existem apenas quatro cooperativas agrícolas, algumas das quais são muito pequenas. 

As mulheres abrangem 43,7% de todos os membros cooperativos de Mondragón.  

 Cada cooperativa tem uma assembleia geral de todos os membros, que decide as 

políticas e estratégias gerais da cooperativa, indica e destitui por voto secreto os membros do 

seu Conselho Diretor e do Órgão Fiscal. O Conselho Diretor por sua vez indica o diretor 

administrativo e os outros membros da equipe.  
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 As cooperativas de Mondragón tiveram muito poucos problemas com desonestidade 

ou corrupção. Mikel Lezamiz, Diretor de Divulgação Cooperativa, disse: “Cada cooperativa 

passa por auditorias tanto internas quanto externas. Além disso, existe um forte controle 

social, o que significa que a nossa cultura basca e o espírito cooperativo que foi desenvolvido 

ao longo de 50 anos incentivam a confiança no grupo e a solidariedade. No meu conhecimento, 

houve apenas três casos de membros que roubaram de uma cooperativa. Nenhum deles era 

da alta gerência; todos foram descobertos com relativa rapidez. Todos os três foram 

destituídos pela assembleia geral das suas respectivas cooperativas”.  

 Infelizmente os aspectos negativos do consumismo e do materialismo começaram a 

afetar os trabalhadores cooperativos, assim como afetam os trabalhadores no resto do mundo. 

O Presidente Corporativo, Jose María Aldecoa, escreveu no relatório anual de 2009 que existe 

“uma crise bem profunda de valores, com alguns deles parecendo claramente estar em 

declínio, como a responsabilidade, o trabalho bem feito, o empenho, a solidariedade e o 

progresso coletivo sendo substituídos por valores mais materiais que se estabeleceram entre 

nós.  

 É triste que a expansão da Mondragón em outros países não reflita os seus princípios 

cooperativos. Nenhuma das suas 75 fábricas e instalações em outros continentes e países, que 

empregam 13.400 trabalhadores, são geridas como cooperativas.  

 Em março de 2007, a Fundação Mundukide e o Instituto Lanki de Estudos Cooperativos 

selecionaram 11 ativistas cooperativos sul americanos, incluindo José Albarrán, então 

presidente do Instituto de Pesquisa de Prout na Venezuela (PRIVEN – Prout Research Institute 

of Venezuela), para estudar intensivamente as cooperativas de Mondragón por um mês. Ele 

escreveu:  

“Nós entrevistamos líderes na universidade, nas escolas técnicas, centros de pesquisa 

e cooperativas, incluindo alguns que não são parte da corporação. Observei sete 

aspectos que considero ser a chave para o sucesso, tanto da experiência cooperativa 

de Mondragón como também das cooperativas na Venezuela e no resto da América 

Latina. São eles: o profundo sentimento da necessidade de mudança, o forte 

comprometimento e a firme determinação, os valores éticos transparentes, a abertura 

às críticas construtivas, os métodos práticos de gerenciamento e desenvolvimento e o 

compromisso social de cooperação mútua entre as cooperativas e a comunidade.”  

Em uma carta a Dada Maheshvarananda, Mikel Lezamiz, Diretor de Divulgação 

Cooperativa Mondragón escreveu: 

“Eu acredito que há muita similaridade filosófica ente a nossa Experiência Cooperativa 

de Mondragón e a de Prout. Por exemplo: a importância da descentralização econômica 

(cada cooperativa é independente e mantém a sua própria autonomia), a democracia 

participativa, o equilíbrio entre o social e o econômico etc. [...] Talvez a maior diferença 

que existe entre vocês e nós é que nós sempre evitamos ir contra os sistemas 

econômicos vizinhos (capitalista e comunista), para evitar desconfianças e para 

construirmos nosso próprio caminho. [...] Outra diferença significativa poderia ser a 

de que o nosso cooperativismo é mais direcionado ao nível do trabalho. Fora da 

empresa, nós não somos muito sensíveis à vida espiritual (ainda que nos esforcemos 

pela transformação social rumo a uma sociedade mais justa, igualitária e unida). Eu 
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acredito que vocês são mais espirituais do que nós e que a sua filosofia de vida e as 

suas práticas são muito consistentes com os valores que vocês propagam. Eu diria que 

vocês demonstram o cooperativismo 24 horas por dia, enquanto nós o fazemos 

somente durante as oito horas de trabalho.”  

 

Em entrevista ao autor do livro sobre Prout, “Após o Capitalismo”, Dada 

Maheshvarananda, Noam Chomsky disse: 

“O maior conglomerado que é de propriedade dos trabalhadores é Mondragón, no país 

Basco [Espanha]. São indústrias, bancos, escolas, comunidades – uma configuração 

muito ampla – que pertencem aos trabalhadores, mas não são geridos pelos 

trabalhadores.” (Maheshvarananda, 2015: 300) 

Essa declaração de Chomsky levou a uma resposta de Mikel Lezamiz, diretor de 

disseminação cooperativa de Otalora, Centro de Desenvolvimento Diretivo e Cooperativo da 

Corporação Cooperativa Mondragon:  

“Praticamente 100% dos gerentes sêniores das cooperativas de Mondragon são 

membros das cooperativas, e não funcionários externos, assalariados, não-associados. 

Uma porção muito substancial deles têm formações em gerenciamento ou engenharia 

da Universidade Mondragon e a maioria dos demais de alguma das outras 

universidades bascas. Quase todos os gerentes sêniores são desenvolvidos e tutorados 

ao longo de muitos anos dentro do grupo cooperativo; muito muito poucos foram 

contratados de fora em um nível sênior. Nós também temos que discordar da 

afirmação de que as cooperativas de Mondragon não são geridas pelos trabalhadores. 

Note primeiro que a governança nas cooperativas é democrática, baseada no princípio 

de um membro, um voto. Existe uma separação plena entre a equipe de governança 

e a equipe de gerência, sendo que esta última deve prestar contas integralmente à 

primeira. As tomadas de decisão operacionais do dia-a-dia são diferentes. Com toda a 

certeza existe uma divisão do trabalho, que pensamos que é inevitável em qualquer 

organização empresarial viável que envolva mais do que um punhado de pessoas, e o 

nível de autonomia e de engajamento no chão de fábrica ou no escritório certamente 

varia de cooperativa para cooperativa (e ao longo do tempo), mas a participação dos 

trabalhadores na tomada de decisões em vários níveis está disseminada em 

Mondragon e é uma prioridade contínua, tanto da perspectiva filosófica quanto da 

empresarial. A construção e manutenção de níveis elevados de participação em 

organizações complexas que competem em mercados internacionais altamente 

competitivos é um desafio por muitas razões, e nossa experiência está longe de ser 

perfeita, mas é um desafio que abraçamos totalmente.” (apud Maheshvarananda, 

2015: 383-384) 

III) Indústria de pequeno porte. Diretrizes e características: 

1. produzirão itens não essenciais. 

2. Poderão ser possuídas por indivíduos ou famílias. 
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3. Seu tamanho e crescimento devem ser controlados. Caso elas cresçam acima do limite 

estipulado para uma empresa de pequeno porte, elas terão que se transformar em 

cooperativas (essa medida impede a concentração do poder econômico).   

“O setor cooperativo será o principal setor da economia. As cooperativas constituem o 

melhor meio de tornar as pessoas locais independentes, garantindo a sua subsistência e 

capacitando-as a controlar a sua prosperidade econômica. A maioria das microempresas e 

das empresas de fundo de quintal deverá ficar sob o controle de proprietários individuais. 

Indústrias de pequeno porte devem produzir artigos não-essenciais, tais como os artigos 

de luxo. Apesar de serem empresas privadas, as mesmas precisam se ajustar ao setor 

cooperativo, para assegurar a economia equilibrada.” (Sarkar, 2009: 181-182) 

“Todos os tipos de atividades industriais – das indústrias estratégicas às indústrias caseiras 

– devem ser organizados com a cooperação da população local. Também, deve-se ter o 

cuidado de que as empresas privadas sejam estabelecidas por pessoas locais. Deve-se dar 

emprego prioritariamente às pessoas locais, e todas elas devem procurar emprego na 

própria região. Se essa política for seguida, não haverá excesso ou déficit de mão-de-obra 

na área; e se muitas pessoas vierem de outros lugares, elas não terão oportunidade na 

economia regional. Se uma população flutuante ocupar determinada região [apenas por 

um determinado tempo], a evasão de capital ocorrerá e o desenvolvimento econômico da 

área será prejudicado.” (Sarkar, 2009: 182-183) 

“O capitalismo jamais apoiará a descentralização, porque a produção capitalista visa à 

maximização do lucro. A centralização significa orientar a indústria para o lucro, 

enquanto a descentralização significa orientar a indústria para o consumo. A abordagem 

de PROUT, que será apoiada por todas as pessoas racionais, é produzir para o consumo. 

A máxima de PROUT é: ‘Produzir para o consumo e não para o lucro’.” (Sarkar, 2009: 186) 

(grifo nosso) 

“O desenvolvimento das indústrias locais proporcionará benefícios econômicos imediatos. 

O problema do desemprego será rapidamente solucionado, e em pouco tempo será 

possível criar um ambiente propício ao pleno emprego. Na verdade, a única maneira de 

solucionar o desemprego e estabelecer o pleno emprego no mundo é através do 

desenvolvimento das indústrias locais. O crescimento das indústrias locais 

proporcionará seguridade social à população local e criará maiores oportunidades para 

seu progresso pleno, porque suas necessidades básicas serão supridas.” (Sarkar, 2009: 

174) (grifo nosso) 

B) Socialização da agricultura 

A atividade agrícola no Brasil está altamente concentrada devido à alta concentração 

das terras. Geralmente, os latifundiários (ou o setor do agronegócio) plantam e vendem grãos 

somente para a obtenção de lucro. Esses grãos são na sua maioria exportados (geralmente 

para virar ração de animais) enquanto que a população local passa fome.   

De acordo com os princípios da descentralização (que serão vistos a seguir), a população 

local passa a ter o direito ao controle e à utilização dos recursos locais. No caso da agricultura, 

os grãos e alimentos produzidos seriam utilizados para o consumo dos habitantes locais. 
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PROUT propõe que a atividade agrícola seja administrada por cooperativas. Além disso, a 

construção de indústrias agrícolas no campo é defendida em PROUT como uma forma de 

aumentar o padrão de vida do camponês, gerar emprego e diminuir a grande concentração 

populacional nos grandes centros urbanos. “Numa economia descentralizada, a agricultura 

deverá ter o mesmo status da indústria.” (Sarkar, 2009: 181) 

 E, para finalizar, segundo Sarkar: “Para alcançar a descentralização, terras agrícolas 

devem ser administradas através do sistema cooperativo. Entretanto, não seria sensato mudar 

repentinamente todas as terras para a administração do sistema cooperativo, porque as 

cooperativas evoluem a partir do esforço coletivo e da sabedoria da comunidade. A 

comunidade deve ter um ambiente econômico integrado, necessidades econômicas comuns e 

mercado certo para os bens produzidos em cooperativas. A menos que esses três fatores se 

combinem simultaneamente, um empreendimento não pode ser chamado de cooperativo.” 

(Sarkar, 2009: 112)16 

C) Socialização de comércio e trocas 

A socialização desse setor da economia ocorreria através da criação de cooperativas de 

consumidores e de sua conexão direta com as cooperativas de produção, evitando a existência 

de intermediários que apenas visam lucro. Esse processo, como vimos anteriormente, é uma 

das metas da Rede de Sócioeconomia solidária, através do estabelecimento de ligações entre 

sindicatos e cooperativas e cooperativas urbanas e rurais.  

“Para atender às necessidades complementares entre as unidades socioeconômicas, o 

sistema de trocas deve ser incentivado. O sistema de exportação adotado nos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento [que, geralmente exportam matérias primas 

e produtos não-industrializados] encoraja a competição desleal, drenando os recursos 

escassos e levando à exploração.” (Sarkar, 2009: 167) 

“A evasão de dinheiro de uma região para outra também deve ser interrompida, caso 

contrário, a renda per capita da unidade socioeconômica não poderá aumentar. Toda 

unidade socioeconômica deve utilizar cem por cento da receita governamental ou 

estatal arrecadada em sua própria área até que a renda per capita se nivele à da área 

mais desenvolvida do país. Interromper a evasão de dinheiro de uma unidade 

socioeconômica é o método mais prático e corajoso para acabar com a exploração. 

Entretanto, os atuais governantes jamais ousarão adotar essa abordagem.” (Sarkar, 

2009: 167) 

D) Socialização das finanças 

O setor de finanças no sistema capitalista é voltado para o enriquecimento de poucos. 

Os bancos fazem empréstimos não se importando como o dinheiro será utilizado. Ao invés de 

 
16 Sarkar então descreve as quatro fases de implementação das cooperativas agrícolas (2009: pp. 112-
114). A socialização da agricultura faz parte de um processo mais amplo em Prout, denominado de 
Revolução Agrária. Sobre o assunto, ver Sarkar, Democracia Econômica, 2009: pp. 107-124. Capítulo 13. 
Revolução Agrária. E Capítulo 14. Implementação das Cooperativas Agrícolas.   
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atuar de modo a beneficiar a Sociedade e manter a vitalidade da economia, apenas realizam 

operações que dão lucro às classes dominantes e a eles mesmos.  

É importante frisar que o problema não são os bancos, mas sim sua finalidade. Os 

bancos são “intermediários financeiros” que cobram taxas (como os “pedágios”) para guardar 

dinheiro e para transferí-los. Mas, com o passar do tempo, esses intermediários (os bancos) 

começaram a acumular muita riqueza, e se associaram aos detentores do poder financeiro e 

a influenciar politicamente nos destinos da sociedade em geral. Eduardo Moreira, para explicar 

a dinâmica da economia, retorna a tempos remotos para explicar como determinados 

processos em sociedades mais primitivas, foram tomando forma até chegar nos tempos atuais. 

Quanto aos “intermediários financeiros” (os bancos), diz Moreira: 

“À medida que as necessidades foram ficando cada vez maiores, a capacidade 

individual dos integrantes do grupo para investir foi ficando cada vez mais distante do 

que os investimentos exigiam. Ao mesmo tempo, sem a obrigação de redistribuir tudo 

o que se gerava de riqueza individualmente em prol do grupo, começaram a surgir 

indivíduos que acumulavam muito mais riquezas do que poderiam necessitar, e outros 

que tinham necessidade de riquezas para sobreviver que não eram supridas pela 

redistribuição do grupo. Nasceu então a figura de um intermediador de riquezas, 

que atenderia a todas as necessidades do grupo, desde reunir recursos necessários 

para investir na geração de riquezas até emprestar riqueza dos que a tinham em 

excesso para os que dela necessitavam.  

 Esses intermediadores [que viriam a ser os bancos] logo se mostraram 

essenciais para o funcionamento do sistema. Eram remunerados com uma parcela da 

riqueza que intermediavam, quase como se recebessem impostos sobre o fluxo de 

riquezas, como os que vimos anteriormente. Em pouco tempo, os fluxos de riqueza 

intermediados por esses agentes passaram a ser tão grandes que eles também se 

tornaram grandes acumuladores de riqueza. Juntaram-se, assim, aos donos das terras 

e dos meios de produção como importantes tomadores de decisão em relação ao 

destino das comunidades a que pertenciam.” (Moreira, 2019: 100) (grifo em negrito e 

itálico nosso) 

Vindo mais para a atualidade, como pudemos ver na crise de 2008, “os lucros são 

privados, mas os prejuízos são socializados”. Trilhões de dólares dos bancos centrais foram 

utilizados para salvar os bancos e o desemprego e a crise continuaram. Enfim, não se sabe o 

destino de todo esse dinheiro.17  

 PROUT propõe que o sistema financeiro funcione através do sistema cooperativo. A 

função principal dos bancos é: “manter o dinheiro em circulação” (como no caso da moeda 

social). Para isso, os empréstimos devem ser feitos para empreendimentos produtivos. 

Segundo Sarkar, “o sistema bancário deve ser administrado pelo sistema cooperativo. O banco 

 
17 Sobre como as crises financeiras (crise de 1929; crise dos anos 1970; crise da dívida externa latino-
americana nos anos 1980; crises cambiais dos anos 1990 e a crise de 2008), segundo diversos autores, 
foram criadas e manipuladas pelas elites financeiras (incluindo o Federal Reserve – o FED) para 
reconcentrar mais riqueza e poder, ver THURY e GRANADO. Crises financeiras internacionais: alguns 
beneficiários e a manutenção do status quo. Revista de Economia Política e História Econômica 
(REPHE). Número 43. 2020. Pp. 54-82. 
https://drive.google.com/file/d/1uYZJ79eNS4OUtwTSuchau9WF1Ks7HFMf/view 
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central ou federal deve ser controlado pelo governo local ou imediato.” (Sarkar, 2009: 23).18 

É claro que é necessária uma política de juros baixos para estimular a produção e estimular 

pequenos e médios produtores. Esse sistema é muito bem efetivado através das diversas 

 
18 No Brasil, vale citar o SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil) - o maior sistema 
financeiro cooperativo do Brasil. “Formado por cooperativas de crédito, além de empresas de apoio 
especializadas, o Sicoob é hoje o maior sistema financeiro cooperativo do país, com mais de 4,6 milhões 
de cooperados e atuação em todos os estados do Brasil. São mais de 2,7 mil pontos de atendimento, 
milhares de caixas eletrônicos e diversos canais digitais para oferecer produtos e serviços financeiros 
práticos e modernos – como conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, 
seguros, cobrança e muito mais – com taxas bem mais justas que as encontradas em instituições 
tradicionais. Isso acontece porque, aqui, quem se associa é mais que um cliente: é um cooperado e 
participa das decisões e dos resultados financeiros em um sistema administrado democraticamente – 
resultados que também são reinvestidos no desenvolvimento regional, em um círculo virtuoso de 
prosperidade cooperativa.” Propósito, Missão, Visão e Valores. Propósito: Conectar pessoas para 
promover justiça financeira e prosperidade. Visão: Ser referência em cooperativismo, promovendo o 
desenvolvimento econômico e social das pessoas e comunidade. Missão: Promover soluções e 
experiências inovadoras e sustentáveis por meio de cooperação. Valores: Respeito e Valorização das 
Pessoas; Cooperativismo e Sustentabilidade; Ética e Integridade; Excelência e Eficiência; Liderança 
Responsável; Inovação e Simplicidade. Fonte: https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/sistema-sicoob 
(Acesso em 10 de setembro de 2020) 
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experiências de microcrédito19, "Banco do povo"20 ou como o Banco de Palmas.21 Nas 

cooperativas de crédito, os lucros (chamados de “sobras”) são repartidos pelos clientes, que 

também votam na escolha dos membros da diretoria da cooperativa.  

 
19 Microcrédito. Microcrédito do BNDES. “O microcrédito é a concessão de empréstimos de pequeno 
valor a microempreendedores formais e informais, normalmente sem acesso ao sistema financeiro 
tradicional. O BNDES atua no setor através do programa BNDES Microcrédito, que tem como objetivo 
promover a economia popular por meio da oferta de recursos para o microcrédito produtivo, orientado a 
pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades de pequeno porte, visando incentivar a geração 
de trabalho e renda, inclusão social, complementação de políticas sociais e/ou promoção do 
desenvolvimento local. Quem tem direito. Podem obter recursos do BNDES Microcrédito as pessoas 
físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, ou seja, aquelas que 
obtenham receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil em cada ano-calendário.  Os recursos destinam-se 
sempre  ao financiamento de capital de giro e/ou de investimentos produtivos fixos, como obras civis, 
compra de máquinas e equipamentos novos e usados, e compra de insumos e materiais. Como se dá o 
apoio. O apoio é feito de forma indireta, por meio do financiamento aos agentes operadores (instituições 
financeiras ou OSCIPs), que repassam os recursos diretamente ao microempreendedor. O valor do 
financiamento e a taxa de juros são determinados pelo agente operador, de acordo com limites pré-
estabelecidos. Como o BNDES não atua diretamente no apoio aos microempreendedores, os interessados 
devem dirigir-se aos agentes operadores do microcrédito de sua cidade/região, que analisarão a 
possibilidade de concessão de crédito e as condições do financiamento. “ Fonte: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fund
os/Microcredito/ Acesso em 2 de janeiro de 2014. Ver também sobre o microcrédito de Bangladesh, o 
Grameen Bank. Não é preciso muito dinheiro para transformar a vida de uma pessoa, ou até de uma 
comunidade. Essa é a ideia por trás do microcrédito, termo cunhado nos anos 1970 por Muhammad Yunus, 
fundador do Grameen Bank, de Bangladesh, para designar o crédito concedido a pessoas de baixa renda, 
que não teriam acesso às formas tradicionais de financiamento. A ideia em si é antiga - os primeiros 
registros são de 1846, quando um pastor da Alemanha cedeu farinha para que as pessoas fabricassem 
pão e assim se livrassem das dívidas com agiotas. Mas foi com Yunus que a ideia ganhou corpo e passou 
a mudar a realidade de milhões de pessoas. Em 1976, ele começou a fazer empréstimos de pequeno valor 
para produtores rurais, no início, tirando o dinheiro do próprio bolso. Assim surgiu o Grameen Bank. Uma 
característica do sistema desenvolvido por ele é o sistema de grupo solidário, em que um conjunto de 
pessoas pega juntas o empréstimo e cada uma é fiadora das outras.  
O agente de microcrédito também é importante: ele é quem irá até a casa das pessoas para conhecê-las 
e decidir se o crédito é liberado. Os agentes passam a conhecer bem e acabam ficando amigos das pessoas 
que solicitam os empréstimos. Essa relação mais próxima quebra a impessoalidade dos bancos normais e 
ajuda a fazer o sistema dar certo: no Grameen Bank, a taxa de pagamento dos empréstimos beira os 
99%. No Brasil, um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas com 175 empreendedores de Heliópolis 
mostrou que os que tinham recebido microcrédito tiveram suas vendas aumentadas em 60%. 
Além de grandes bancos que investem em microcrédito, existem iniciativas menores, focadas em 
comunidades específicas, que também praticam microfinanças e ajudam a combater a pobreza. São os 
Bancos Comunitários. Aos 20 anos, Thiago Vinicius é o fundador de um desses empreendimentos: o Banco 
Comunitário União Sampaio, no Jardim Maria Sampaio, periferia de São Paulo. No evento TEDxAmazônia, 
no mês de novembro, em Manaus, Thiago foi um dos palestrantes e contou como o banco, que tem pouco 
mais de um ano de vida, fornece crédito para os comerciantes da região, e do sampaio, a moeda social 
criada pelo banco para valorizar o comércio local. Quem tem sampaios pode trocá-los por produtos nas 
lojas que o aceitam. Thiago é responsável pela análise dos pedidos de empréstimo feitos ao banco, em 
uma relação próxima que ajuda a garantir o sucesso da iniciativa e fortalecer a comunidade. A internet 
abriu possibilidade para novas formas de microcrédito. São sites como o Kiva.org, que permitem que 
qualquer pessoa empreste dinheiro para empreendedores de baixa renda ao redor do globo. A ideia é 
ajudar a aliviar a pobreza. O empréstimo mínimo é de 25 dólares. Você pode emprestar tanto para uma 
vendedora de tecidos no Quirguistão como para um grupo de plantadores de arroz no Camboja: é só 
entrar no site, escolher o perfil dos candidatos e emprestar via PayPal ou cartão de crédito. Todos são 
selecionados por instituições de microcrédito de cada país. Um site com uma proposta parecida é o 
Microempowering.org, que permite doações para os empreendedores. Nesse caso, o dinheiro não é pago 
de volta - é uma doação, não um empréstimo.  
O Brasil também participa do jogo do microcrédito. De instituições governamentais - como SP Confia e 
Banco do Nordeste, o maior do gênero no país - a empresas privadas, muita gente percebeu o potencial 
dessa iniciativa. Jerônimo Ramos, superintendente dessa área no Santander Microcrédito, um dos bancos 
privados a investir no segmento, se apaixonou pela ideia. "O microcrédito é diferente do microempréstimo: 
o dinheiro não vai para consumo, mas para investimento em um negócio, no sonho das pessoas", diz. 
"Assim, gera-se renda e desenvolvimento. Muita gente sai da linha da pobreza por causa disso." É a dona 
de um bar que comprou uma geladeira nova e assim pode ampliar o negócio, ganhando dinheiro para 
colocar os filhos em uma escola de música; é o dono de um salão de beleza que viu a clientela aumentar 
depois que reformou o local. Segundo Jerônimo, os filhos e familiares estão entre os mais beneficiados 
pelos empréstimos. "No microcrédito, não é o cliente que vai até o banco, mas o banco que vai até a casa 
do cliente", diz. Sobre o Grameen Bank, ver http://www.grameen.com/ (acesso em 18 de setembro de 
2020) 
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Além disso, deve ser feito um controle rigoroso na emissão de moedas para que não 

ocorra inflação. Para isso, no sistema bancário proutista, o dinheiro não deve ser impresso, 

caso não haja lastro em ouro nas reservas governamentais. (Sarkar, 1996) 

“O sistema bancário deve estar atento a dois pontos importantes. Primeiramente, não 

deve permitir que a voracidade insaciável dos bancos ponha em risco a vida de toda a 

população. No passado, na maioria dos países, os bancos ameaçaram a vida do povo. 

De um modo ou de outro, isto ainda ocorre hoje em dia, não só em países 

subdesenvolvidos, mas também nos países em desenvolvimento e desenvolvidos. Em 

segundo lugar, os bancos não devem permitir que os administradores ou os governos 

inconseqüentes imprimam dinheiro indiscriminadamente, sem manter em seus 

tesouros um lastro em ouro da quantia emitida.” (Sarkar, 2009: 33) 

“O sistema bancário deve ter sua existência assegurada, caso contrário, o dinheiro não 

terá mobilidade. Se as pessoas se opuserem ao sistema bancário, por interesses 

pessoais ou por quaisquer outros sentimentos, a economia de seu país permanecerá 

na Idade das Trevas.” (Sarkar, 2009: 34) 

“Quanto mais o dinheiro trocar de mãos, maior será o seu valor econômico. Quanto 

maior for o valor do dinheiro, maior será a prosperidade individual e coletiva.” (Sarkar, 

2009: 184) 

II. DESCENTRALIZAÇÃO ECONÔMICA 

A redivisão da estrutura de um país em USEs juntamente com a socialização das atividades 

da economia possibilita o processo de descentralização econômica, que viabiliza:  

1. controle local dos recursos (diferente de controle dos recursos locais) 

2. utilização local dos recursos 

 
20 Banco do povo. Temos aqui o exemplo do Banco do Povo Paulista. “O Fundo de Investimento de Crédito 
Produtivo Popular do Estado de São Paulo, conhecido como BANCO DO POVO PAULISTA, é o programa de 
microcrédito implantado pelo Governo do Estado de São Paulo em 1998. O Banco do Povo Paulista (BPP) 
é administrado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) em parceria com as Prefeituras, 
com o objetivo de promover a geração de emprego e renda, por meio da concessão de microcrédito para 
o desenvolvimento de pequenos negócios, formais ou informais. Objetivo. Promover geração de emprego 
e renda, por meio da concessão de microcrédito para o desenvolvimento de pequenos empreendimentos. 
Objetivos Específicos. 1. Democratizar o acesso ao crédito de pequenos empreendedores que objetivam 
produzir e crescer, apoiando suas habilidades e experiências de produção e serviços: 2. Aumentar a renda 
familiar; 3. Estimular o empreendedorismo e a criação de novos postos de trabalho; 4. Oferecer 
oportunidades reais de melhoria no trabalho e na renda, consequentemente, trazendo mais 
desenvolvimento ao município. Fonte: http://www.bancodopovo.sp.gov.br/ (Acesso em 3 de janeiro de 
2014).   

21 Banco de Palmas. “Instituto Palmas. O Instituto Palmas é uma organização da sociedade civil, sem 
fins lucrativos, com sede em Fortaleza-CE, cujo objetivo é fazer a gestão do conhecimento e difusão das 
práticas de Economia Solidária do Banco Palmas (Banco popular do conjunto Palmeira). O Foco da ação 
está voltado para implantação de sistemas econômicos alternativos na perspectiva da inclusão social. 
Todos os Bancos Comunitários são criados em parceria com o Banco Popular do Brasil que é capaz 
de fazer o seguinte na comunidade: Moeda social local circulante (crédito para o consumo); Crédito 
produtivo (até R$ 10.000); Contratação de empréstimo; Depósito em dinheiro; Abertura e extrato de 
conta corrente; Saque avulso e com cartão magnético; Recebimento de títulos; Recebimento de convênios 
(água, luz, telefone, e outros); Seguro de vida; e Pagamento de benefício do INSS. Rede de bancos 
comunitários: Banco Bassa; Banco Bandesb; Banco Bem; Banco Paju; Banco Par; Banco Serrano; Bancart; 
Banco Terra; Banco Artpalha; Banco Feiticeiro; Banco Serra das Matas; Banco Solidário - BANSOL; Banco 
Serra Azul; Banco Ocards; Banco Sertanejo; Banco Padre Quiliano.” Fonte: 
http://www.bancopalmas.org.br/oktiva.net/1235/nota/12311 (Acesso em 1 de janeiro de 2014).  
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3. as pessoas locais se tornam responsáveis pelos recursos locais.  

Segundo Sarkar: “Os recursos naturais devem ser protegidos porque o nível de vida das 

pessoas do local está diretamente dependente deles.” (1996) 

Os 5 princípios de descentralização econômica: 

1. Todos os recursos de uma USE devem ser controlados por moradores 

da região. A população deve ser a responsável pela elaboração de um plano econômico 

que vai determinar como os recursos naturais da região serão utilizados. O chamado 

planejamento de área. 

2. A produção deve ser dirigida para o consumo e não para o lucro. Deve 

ser produzido aquilo que a população local necessita e que possa comprar através do seu 

salário.  Esse princípio, mais o da democracia econômica, que defende que o poder de 

compra deve ser crescente, garante que todos tenham acesso às necessidades básicas. 

3. A produção e a distribuição devem ser organizadas através de 

cooperativas. Como já foi dito anteriormente: “A descentralização econômica é um dos 

principais requisitos para o sistema cooperativo ser bem sucedido.” E além disso segundo 

Sarkar “o sistema cooperativo e a descentralização econômica são inseparáveis.” (1996) 

4. As pessoas da região devem se empregar nos empreendimentos 

econômicos locais e as empresas locais devem dar emprego às pessoas da região. 

“O desemprego só será solucionado se as pessoas da região estiverem plenamente 

empregadas na economia local.” (Sarkar, 1996) Para a realização desse item, é necessário 

forte educação local para a capacitação das pessoas, de forma que elas se tornem 

habilitadas em todas as áreas.  

5. As mercadorias não produzidas no local devem ser abolidas do 

mercado local. “Se isso for negligenciado, as indústrias locais gradualmente irão à 

falência, as pessoas da região perderão o controle do mercado e o desemprego 

aumentará.” (Sarkar, 1996) Esse processo recebe entre os economistas o nome de 

“substituição de importações”, onde essas importações dizem respeito ao comércio de 

produtos de um país para o outro. Em PROUT, significa de uma USE para outra. O processo 

de substituição de importações significa parar de comprar produtos de fora e produzi-los 

internamente. Essa medida estimula que as diferentes USEs desenvolvam suas próprias 

indústrias e se tornem auto-suficientes. Entretanto, quando não é possível, o comércio 

entre USEs pode ser realizado. Mas sempre com foco no consumo (demanda) e não no 

lucro. 

É necessário um processo de adaptação para que o mercado local passe a produzir 

internamente os produtos que antes eram importados. “A população deve comprar 

inicialmente produtos locais mesmo que de pior qualidade, maiores preços e menor 

disponibilidade”.  (Sarkar, 1996) Mas “retendo-se o capital dentro da USE e com boa 

vontade, a substituição dos produtos básicos que eram importados pode ser bem 

sucedida”. “Se medidas não forem tomadas para que os produtos produzidos internamente 

melhorem de qualidade, diminuam de preço e aumentem em quantidade, importações 

ilegais serão encorajadas”. (Sarkar, 1996) 
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III. PROUT, ESTADO FORTE, SOCIEDADE ORGANIZADA E TEMPO LIVRE 

 Na descentralização econômica o poder estatal estadual (ou, no caso do Brasil, 

municipal?) vis à vis o poder federal, se fortalece em relação ao estado atual no Brasil.  

“Os poderes relacionados com a descentralização econômica devem ficar sob o 

controle dos estados ou das respectivas câmaras estaduais. Se isto não for alcançado, 

não será possível a esses estados materializarem os seus programas econômicos de 

forma descentralizada. Logo, o primeiro passo do planejamento descentralizado é a 

elaboração de um plano econômico que considere as necessidades das camadas menos 

favorecidas.” (Sarkar, 2009: 162) 

Além disso precisamos de um Estado Forte e não um “Estado Inchado.” Estado 

inchado é centralizador, auxilia apenas as grandes empresas e não favorece a criação e 

fortalecimento de pequenas e médias empresas (que, em Prout seriam privadas e cooperativas 

respectivamente), é corrupto, desvia verbas, exerce um sistema tributário regressivo (ou seja, 

que cobra mais das classes pobres e médias e pouco ou quase nada das classes mais altas), 

favorece política e economicamente as elites nacionais, e, no caso dos países periféricos, os 

interesses das elites financeiras e econômicas internacionais, etc.. Um Estado Forte é um 

estado que empodera a população (através de políticas de distribuição de renda, etc.), é forte 

no fornecimento de educação e saúde gratuita e de qualidade para a Sociedade, de provisão 

de saneamento básico, obras de infraestrutura, segurança, um sistema penitenciário decente 

e humano, de investimento em ciência e tecnologia, tem a posse e o controle das empresas 

estratégicas e de grande porte e também dos seus recursos naturais, distribui renda através 

de um sistema tributário progressivo (ou seja, que cobra progressivamente mais dos mais 

ricos e menos da classe média e menos ainda das classes populares), controla o fluxo de 

capital para o setor financeiro (que só gera lucros para uma elite e não gera nenhum  emprego) 

e o direciona para o setor produtivo, etc. etc. etc.  

Para mudanças políticas, sociais e econômicas na Sociedade, alterações na 

Constituição seriam necessárias. Seja para implementar uma estrutura industrial tríplice, uma 

Revolução Agrária (ver Sarkar, “Democracia Econômica”. Parte 3, 2009), um equilíbrio entre 

oferta e procura (numa produção voltada para o consumo e não para o lucro), etc. 

O princípio da descentralização econômica necessita do empoderamento gradual da 

Sociedade Organizada e também de uma gradual transferência de poderes da esfera estatal 

para a esfera pública (como as cooperativas por exemplo). Mas, para finalizar, esse 

empoderamento se torna praticamente impossível dentro de um quadro de exploração 

capitalista e falta de tempo livre para grande parcela da Sociedade. Quando possuem 

emprego, os trabalhadores em geral, passam cerca de 3 a 4 horas para chegar no trabalho, 8 

horas de trabalho, e mais 3 a 4 horas para retornar para casa. Como ter tempo para 

desenvolver consciência político-socioeconômica (caso o/a trabalhador(a) queira) numa 

situação dessa? 

A conquista do tempo livre para a Sociedade em geral, é algo a ser conquistado. Outras 

medidas, certamente, deveriam ir sendo tomadas para que tal meta fosse conquistada 

gradativamente.   
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“Tempo livre” segundo Karl Marx, Friedrich Engels, Sarkar e consciência 

político-sócioeconômica 

Um dos principais empecilhos para uma mudança do atual sistema é a falta de tempo livre 

para a população em geral. No caso de Prout, Sarkar defende que o uso da tecnologia seja 

canalizado, não apenas para um aumento da produtividade e muitas vezes, geração de 

desemprego (frutos da lógica central do sistema capitalista que é a maximização do lucro), 

mas sim, para que os trabalhadores aumentem sua renda (proporcionalmente ao aumento de 

sua produtividade) e possam trabalhar menos.  

O “tempo livre” pode ser utilizado para a família, o lazer, esportes, hobby, 

desenvolvimento de qualidades e potenciais mentais e espirituais, mas também para o 

desenvolvimento de consciência político-socioeconômica. Um fator fundamental para a 

verdadeira democracia, na qual o cidadão terá tempo para acompanhar com mais afinco e 

entender mais a dinâmica política, econômica e social local e internacional, de modo a poder 

participar mais ativamente da vida política local, não apenas através do voto periódico (que 

seria feito de forma ainda mais consciente), mas também através de estruturas participativas, 

como o Orçamento Participativo e os comitês de planejamento de PROUT (um Planejamento 

Participativo). 

Nessa mesma linha, segundo Karl Marx:  

“com a intensidade e produtividade do trabalho dada, o tempo em que a sociedade 

tem que dedicar à produção material é mais curto, e, em conseqüência disso, o tempo 

a sua disposição para o livre desenvolvimento intelectual e social do indivíduo é 

maior, proporcionalmente, o trabalho é mais e mais dividido entre todos os membros 

capazes da sociedade, e uma classe em particular é mais e mais privada do poder de 

mudar o fardo natural do trabalho dos seus próprios ombros para os outros que se 

encontram em outra camada da sociedade. Nesse sentido, o encurtamento do 

tempo diário de trabalho encontra finalmente um limite na generalização do 

trabalho. Na sociedade capitalista tempo livre é adquirido por uma classe através da 

conversão de todo o tempo de vida das massas em tempo de trabalho.” (Marx, Karl. 

Capital: A Critique of Political Economy. Volume III – Part II. New York: Cosimo, 2007. 

p.581.)22 

E segundo Marx e Engels:  

“Nós podemos adicionar nesse momento que todos os antagonismos históricos entre 

exploradores e explorados, classes governantes e oprimidas até os dias de hoje, 

encontram sua explicação nesse mesmo relativamente trabalho humano 

subdesenvolvido. Enquanto a população realmente trabalhadora estiver tão ocupada 

 
22“The intensity and productiveness of labour being given, the time which society is bound to devote to 
material production is shorter, and as a consequence, the time at its disposal for the free development, 
intellectual and social, of the individual is greater, in proportion as the work is more and more evenly 
divided among all the able-bodied members of society, and as a particular class is more and more deprived 
of the power to shift the natural burden of labour from its own shoulders to those of another layer of 
society. In this direction, the shortening of the working-day finds at last a limit in the generalization of 
labour. In capitalist society spare time is acquired for one class by converting the whole life-time of the 
masses into labour-time.” (Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy. Volume III – Part II. New 
York: Cosimo, 2007. p.581.)  
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com seu trabalho necessário de modo que eles não tenham tempo livre para se 

ocupar de assuntos comuns da sociedade – o direcionamento do trabalho, assuntos de 

Estado, assuntos legais, arte, ciência, etc. – enquanto isso for necessário, deverá 

existir constantemente, uma classe especial, livre do trabalho atual, para gerenciar 

esses assuntos; e essa classe nunca falhou, para sua própria vantagem, em impor um 

fardo cada vez maior de trabalho para as massas trabalhadoras. Apenas o imenso 

aumento das forças produtivas obtidos pela indústria moderna tornou possível a 

distribuição de trabalho entre todos os membros da sociedade sem exceção, e dessa 

forma limitando o tempo de trabalho de cada membro individual num grau tal que 

todos tenham tempo livre restante suficiente para tomar parte nos assuntos gerais – 

tanto teóricos quanto práticos – da sociedade.”23 (Marx, Karl; Engels, Friedrich. The 

Communist Manifesto: A Road Map to History´s Most Important Political Document. 

Chicago: Haymarket Books, 2005. pp.188-189)  

 

Segundo Sarkar:  

“A racionalização da estrutura proutista significa menos trabalho, mais tempo 

disponível e lazer, e mais conforto.” (Sarkar, "Talks on Prout". July 1961, Ranchi. In: 

Prout in a Nutshell Part 15.)  

Segundo Sarkar:  

“Enquanto a economia popular se volta primariamente para a aquisição dos requisitos 

mínimos da vida, a psico-economia se volta para o aumento da pabula (alimento) 

psíquica da mente do indivíduo e do coletivo através de uma atividade econômica 

apropriada. A economia popular será a principal preocupação de países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, mas a psico-economia vai ganhar 

importância crescente no futuro, uma vez que os problemas de subsistência forem 

gradualmente resolvidos. Psico-economia será de grande importância numa economia 

altamente desenvolvida e mecanizada onde as pessoas irão trabalhar apenas algumas 

poucas horas por semana e tiverem muito tempo livre.”24 ("Quadri-Dimensional 

Economy". 5 June 1986, Calcutta In: A Few Problems Solved Part 7.) 

 
23 “We may add at this point that all historical antagonisms between exploiting and exploited, ruling and 
oppressed classes to this very day find their explanation in this same relatively undeveloped human labor. 
So long as the really working population were so much occupied with their necessary labor that they had 
no time left for looking after the common affairs of society – the direction of labor, affairs of state, legal 
matters, art, science, etc. – so long was it necessary that there should constantly exist a special class, 
freed from actual labor, to manage these affairs; and this class never failed, for its own advantage, to 
impose a greater and greater burden of labor on the working masses. Only the immense increase of the 
productive forces attained by modern industry has made it possible to distribute labor among all members 
of society without exception, and thereby to limit the labor-time of each individual member to such an 
extent that all have enough free time left to take part in the general – both theoretical and practical – 
affairs of society. It is only now, therefore, that, Every ruling and exploiting class has become superfluous 
and indeed a hindrance to social development, and it is only now, too, that it will be inexorably abolished, 
however much it may be in possession of ‘direct force’.” (Marx, Karl; Engels, Friedrich. The Communist 
Manifesto: A Road Map to History´s Most Important Political Document. Chicago: Haymarket Books, 2005. 
pp.188-189) 

24 "While people’s economy is concerned primarily with the provision of the minimum requirements of life, 
psycho-economy is concerned with increasing the psychic pabula of the individual and collective mind 
through appropriate economic activity. People’s economy will be the main concern of undeveloped and 
developing countries, but psycho-economy will gain increasing importance in the future once the problems 
of subsistence are gradually solved. Psycho-economy will be of major importance in a highly 
developed and mechanized economy where people may only work a few hours a week and have 
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CONCLUSÃO 

 “Não se pode ter uma autêntica democracia política, sem uma democracia econômica 
que funcione.”  

Noam Chomsky.  
Em entrevista concedida ao autor do livro sobre Prout “Após o Capitalismo” 

“O modelo cooperativo de Prout, baseado no compartilhamento dos recursos do 
planeta para o bem-estar de todos, merece o nosso sério reconhecimento.”  

Noam Chomsky.  
Prefácio da segunda edição do livro sobre Prout “Após o Capitalismo” 

Do ponto de vista prático, uma das principais iniciativas ressonantes ao princípio 

proutista da descentralização econômica é o Orçamento Participativo, onde parte do 

orçamento do município é decidido em fóruns com a presença da população organizada.25 

Sendo que a meta em Prout seria um “Planejamento Participativo”, que por sua vez, nos leva 

a outra iniciativa prática que tem relação com a formação de unidades socioeconômicas e a 

participação da Sociedade no planejamento, que são os “Territórios da Cidadania”, 

inaugurados pelo governo Lula em 2008, no âmbito da Secretaria de Agricultura Familiar e 

Reforma Agrária. Existe uma forte similaridade entre os princípios proutistas da 

descentralização econômica e o programa do Lula. Aqui vão três pontos:  

 
1) O princípio da Descentralização Econômica, tem como um pilar a redivisão dos países em 

unidades socioeconômicas com base em critérios econômicos, geográficos, étnicos e culturais 

(e não políticos). Nos Territórios da Cidadania “foram definidos conjuntos de municípios unidos 

pelas mesmas características econômicas e ambientais que tenham identidade e coesão social, 

cultural e geográfica.”  

 

2) Além disso, Prout defende que o planejamento deva ser iniciado com foco nas camadas 

mais pobres da sociedade, e os 60 iniciais Territórios da Cidadania foram definidos para serem 

 
much spare time." ("Quadri-Dimensional Economy". 5 June 1986, Calcutta In: A Few Problems Solved 
Part 7.) 

25 “O orçamento participativo é um mecanismo governamental de democracia participativa que permite 
aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos, geralmente o orçamento de 
investimentos de prefeituras municipais para assuntos locais, através de processos de participação da 
comunidade. Os resultados costumam ser obras de infraestrutura, saneamento, serviços para todas as 
regiões da cidade. No orçamento participativo, o poder de decisão passa da alta burocracia e de pessoas 
influentes para toda a sociedade. Isso reforça a vontade popular para a execução das políticas públicas. 
Outro benefício do orçamento participativo é a prestação de contas do Estado aos cidadãos. O orçamento 
participativo reforça a transparência por meio da publicação de informações orçamentárias e pela 
prestação de contas das autoridades e dos delegados do OP. Esses mecanismos geram confiança e 
melhoram a qualidade da governança nas cidades – e assim, contribuem para reduzir a corrupção e o mau 
gasto dos recursos públicos. Mas sobretudo, os maiores benefícios são o desenvolvimento de uma cultura 
democrática dentro da comunidade e fortalecimento da sociedade local, inclusive na criação de lideranças 
locais que representam a vontade das suas comunidades.” Como surgiu o orçamento 
participativo? Em 1989, um ano após a promulgação da nova constituição brasileira, a prefeitura de 
Porto Alegre (RS) instituiu o primeiro orçamento participativo, programa inspirado em ideias semelhantes 
de outros municípios brasileiros. A ideia pegou e se mantém até hoje na capital gaúcha, mesmo após 
a administração de diferentes partidos. Ela também se alastrou para outras cidades brasileiras, como São 
Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Santo André (SP) e dezenas de municípios menores em São Paulo, Santa 
Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e outros estados brasileiros. E não parou por aí: o 
orçamento participativo também ganhou o mundo. O modelo de Porto Alegre tem sido adotado em várias 
metrópoles ao redor do globo: Paris, Barcelona, Toronto, Bruxelas e Montevidéu são alguns exemplos.” 
Fonte: https://www.politize.com.br/orcamento-participativo-como-funciona/ 
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organizados em regiões cujas populações tivessem os menores índices de desenvolvimento 

humano (IDH).  

 

3) O princípio da descentralização defende que “o poder econômico e o poder de decisão esteja 

nas mãos da população local”, ou seja, a Sociedade ou a População organizada deve participar, 

junto com as câmaras estaduais ou municipais, do planejamento econômico referentes às suas 

localidades. Nos Territórios da Cidadania o programa “trabalha com base na integração das 

ações do governo federal e dos governos estaduais e municipais, em um plano desenvolvido 

em cada território, com a participação da sociedade. Em cada território, um conselho territorial 

composto pelas três esferas governamentais e pela sociedade determinará um plano de 

desenvolvimento e uma agenda pactuada de ações.” Além disso, “a população de cada 

território discute com representantes dos governos federal, estadual e municipal as ações a 

serem adotadas na comunidade, levando em conta as características de cada região. A etapa 

de execução e controle das 6 mil obras e serviços, mais uma vez conta com a participação da 

população ativamente. As obras, programas e investimentos aprovados farão parte de uma 

agenda detalhada das ações nas regiões. Todo controle da execução dessa agenda será 

público, por meio do Portal Territórios da Cidadania. Qualquer cidadão poderá acompanhar 

cada projeto, via internet, desde a licitação até a conclusão.” (grifo nosso)26   

 
26 Em 2008 serão beneficiados 60 territórios. E até 2010 serão 120 territórios em todo o País. Mais de dois 
milhões de famílias de agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas, 
famílias de pescadores e comunidades tradicionais terão acesso às ações do programa. Por sua concepção 
e gerenciamento, o Territórios da Cidadania não se limita em atacar problemas específicos com ações 
dirigidas. Ele combina diferentes ações de ministérios e governos estaduais e municipais, consolidando as 
relações federativas, tornando mais eficiente a ação do poder público nos territórios. Por exemplo: serão 
desenvolvidas ações combinando os financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) com a ampliação da assistência técnica; a construção de estradas com a 
ampliação do Programa Luz para Todos; a recuperação da infraestrutura dos assentamentos com a 
ampliação do Bolsa Família; a implantação de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) com a 
ampliação dos programas Saúde da Família, Farmácia Popular e Brasil Sorridente; e a construção de 
escolas com obras de saneamento básico e a construção de cisternas. A integração do conjunto de políticas 
públicas e dos investimentos previstos contribuirá para melhorar o IDH, evitar o êxodo rural e superar as 
desigualdades regionais. TERRITÓRIOS. Um território rural se define por sua identidade social econômica 
e cultural com os seguintes requisitos: • Conjunto de municípios com até 50 mil habitantes; • densidade 
populacional menor que 80 habitantes/Km2; • organizados em territórios rurais de identidade; • 
integrados com os Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (Consad), do Ministério 
do Desenvolvimento Social (MDS) e/ou Mesorregiões, do Ministério da Integração Nacional (MI). 
CRITÉRIOS. Para identificação de quais territórios seriam o foco da atuação do Programa Territórios da 
Cidadania, foram definidos os seguintes critérios técnicos: • menor IDH; • maior concentração de 
agricultores familiares e assentamentos da Reforma Agrária; • maior concentração de populações 
quilombolas e indígenas; • maior número de beneficiários do Programa Bolsa Família; • maior número de 
municípios com baixo dinamismo econômico; • maior organização social; • pelo menos um território por 
estado da federação. Até 2010 serão 120 territórios atendidos. Para o primeiro ano do programa foram 
definidos 60 territórios com os seguintes atributos. • Municípios: 958 (17% do total de municípios) • 
População Total: 24 milhões (14%) • População Rural: 7,8 milhões (27%) • Agricultura Familiar: 1 milhão 
de agricultores (24%) • Assentados Reforma Agrária: 319,4 mil famílias (40%) • Bolsa Família: 2,3 
milhões de famílias (21%) • Comunidades Quilombolas: 350 (37%) • Terras Indígenas: 149 (25%) • 
Pescadores: 127,1 mil (33%) 

GESTÃO. PRIMEIRO PASSO: AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL. O detalhamento das ações está feito. 
Os órgãos do Governo Federal que participam do programa apresentaram uma relação de ações concretas 
para cada um dos territórios. Ao todo são 177 ações nos três eixos de atuação, com um volume de recursos 
da ordem de R$ 12,9 bilhões. SEGUNDO PASSO: PARTICIPAÇÃO E INTEGRAÇÃO. Esta fase começa 
a partir do lançamento do Programa nas comunidades. A população de cada território discute com 
representantes dos governos Federal, Estadual e Municipal as ações a serem adotadas na comunidade, 
levando em conta as características de cada região. Poderão ser incluídas ações dos governos estaduais e 
municípios, ampliando a agenda pactuada entre governo e sociedade. TERCEIRO PASSO: EXECUÇÃO E 
CONTROLE. É a fase de execução e controle das 6 mil obras e serviços. Mais uma vez a população 
participa ativamente. As obras, programas e investimentos aprovados farão parte de uma agenda 
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Onde não há democracia econômica não há democracia verdadeira. Se analisarmos os 

conceitos de democracia econômica e olharmos para o Brasil, veremos que não vivemos uma 

democracia plena. Não podemos chamar de democracia (no sentido estrito de “governo do 

povo, pelo povo e para o povo”) um sistema que coloca a busca do lucro, o mercado e o 

interesse de uma minoria em primeiro plano e os interesses do povo em segundo plano.  

No Brasil hoje, segundo os conceitos de PROUT, ainda não alcançamos uma 

democracia política e econômica. O que temos de fato dentro de um sistema capitalista é uma 

plutocracia (“governo dos ricos, pelos ricos e para os ricos”) com sufrágio universal, ou seja, 

com direito do voto a todos de quatro em quatro anos. Um sistema eleitoral onde é mais fácil 

ganhar quem tem mais dinheiro ou quem se compromete com os interesses dos que têm mais 

poder econômico e político. Conseqüentemente, tem muito mais chances de ganhar as eleições 

quem apóia os donos do poder econômico e quem tem o apoio dos grandes meios de 

comunicação (que por sua vez, também estão ligados ao poder econômico). Em entrevista no 

canal do youtube, TV Democracia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi perguntado 

porque, em 8 anos do seu mandato, ele não implementou uma reforma tributária progressiva. 

Em resposta, ele disse: “Por causa do Congresso, que é controlado pelos donos do dinheiro”. 

Enfim, uma plutocracia. Segundo Sarkar:  

“A democracia política sem dúvida garantiu o direito ao voto, mas usurpou o direito à 

igualdade econômica. Consequentemente há uma disparidade flagrante entre os ricos 

e os pobres, imensa desigualdade no poder de compra do povo, desemprego, escassez 

crônica de alimento, pobreza e insegurança na sociedade”. (Sarkar, 2009: 189) 

Para quebrar essa concentração de poder, os princípios apresentados no atual artigo 

se apresentam como uma saída sistemática de um ciclo vicioso que ainda exclui milhões de 

seres humanos.  

“Mas a liberdade irrestrita à acumulação de riqueza no plano físico tem todas as 

chances de permitir que algumas pessoas vivam em opulência, em detrimento do 

desenvolvimento pleno da maioria, porque os recursos físicos são limitados.” (Sarkar, 

2009: 25) 

E quanto àqueles que acreditam que essas propostas são utópicas (apesar da citação 

de inúmeras iniciativas práticas já existentes, logo, tópicas, e ressonantes aos princípios 

teóricos propostos), terminamos esse artigo com uma frase do célebre Max Weber:  

“O ser humano não teria jamais atingido o possível, se não houvesse, vez ou outra, 

tentado o impossível.”  

(Max Weber, [1917] 2004: 123) 

 
detalhada das ações nas regiões. Todo controle da execução dessa agenda será público, por meio do Portal 
Territórios da Cidadania. Qualquer cidadão poderá acompanhar cada projeto, via internet, desde a licitação 
até a conclusão. Fonte: 

https://www.embrapa.br/documents/1355746/30180455/Territ%C3%B3rios+da+cidadania.pdf/b435c5c
b-b68a-095f-5e27-caef4e60b044 (acesso em 18 de setembro de 2020) 
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