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INTRODUÇÃO

 A crise do trabalho assalariado, desnuda de vez a promessa do capitalismo de transformar a tudo e a todos/as
em mercadorias a serem ofertadas e consumidas num mercado equalizado pela “competitividade”.

 Milhões de trabalhadores/as são excluídos dos seus empregos, amplia-se cada vez o trabalho precário, sem
garantias de direitos. Assim, as formas de trabalho chamadas de “atrasadas” que deveriam ser reduzidas, se
ampliam ao absorver todo esse contingente de excluídos.

 No Brasil, mais de 60% dos trabalhadores/as, estão sobrevivendo de trabalho à margem do setor capitalista
hegemônico, o das relações assalariadas e “protegidas”.

 Neste cenário, sob diversos títulos - economia solidária, economia social, socioeconomia solidária,
humanoeconomia, economia popular e solidária, economia de proximidade, economia de comunhão etc, têm
emergido práticas de relações econômicas e sociais que, de imediato, propiciam a sobrevivência e a melhora
da qualidade de vida de milhões de pessoas em diferentes partes do mundo. Mas seu horizonte vai mais
além. São práticas fundadas em relações de colaboração solidária, inspiradas por valores culturais que
colocam o ser humano como sujeito e finalidade da atividade econômica, em vez da acumulação privada de
riqueza em geral e de capital em particular.



As experiências, que se alimentam de fontes tão diversas como as práticas de reciprocidade dos povos
indígenas de diversos continentes e os princípios do cooperativismo gerado em Rochdale, Inglaterra, em
meados do século XIX, aperfeiçoados e recriados nos diferentes contextos socioculturais, ganharam múltiplas
formas e maneiras de expressar-se.

Nos anos 90 no movimento da economia solidária inicia-se o debate teórico sobre o lugar que ocupa, as
praticas, a dimensão, os limites e as possibilidades, a institucionalização começa a fazer parte dos espaços de
troca, a questão mais simples é que a institucionalização é necessária para legitimar a pratica e reconhece-la,
por outro lado, poderia gerar uma perda da autonomia dos movimentos e instituições frente ao mercado.

O cenário político e econômico de 90 culminam para os “novos movimentos sociais” que já não vislumbram
mais a tomada de poder do Estado e sim a emancipação social, visto que os movimentos tiveram a percepção
que só a tomada de poder não propiciaria diretamente a emancipação social, existem processos que são
anteriores a essa questão, que são sistemáticas políticas e econômicas. (SANTOS, 2006).
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 1º período 1980 a 1995: surge como reação ao desemprego em massa e nova estruturação da organização do
trabalho. (FRANÇA FILHO, 2006). Anterior a deterioração do mercado de trabalho há na década de 70 uma
modernização conservadora que provém do governo militar que é a reestruturação dos mercados: financeirização,
industrialização, reformas, abertura dos mercados etc.

 2º período 1996 a 2001: esse período se caracteriza pela expansão da articulação das instituições universitárias
com os movimentos sociais e do terceiro setor, assim como há expansão das atividades das igrejas na ajuda aos
Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), organismos como a Cáritas continuam por acompanhar os EES.
Existe também nesse período a articulação das universidades para trocas de experiências não só entre si, mas com
os movimentos e os EES.

 No Brasil a economia solidária se institucionaliza a partir do governo Lula, porém o movimento é anterior à
institucionalização, nos anos 80 ela aparece com força devido as empresas recuperadas e o debate sobre a
globalização que alcança uma extensão maior no mundo, a igreja (mais preponderantemente a católica)
juntamente com os movimentos sociais começam a criar novas formas de trabalho e geração de renda
associativos/cooperativos.
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A Economia Solidária constitui o fundamento de
uma globalização humanizadora, de um
desenvolvimento sustentável, socialmente justo e
voltado para a satisfação racional das necessidades
de cada um e de todos os cidadãos da Terra
seguindo um caminho intergeracional de
desenvolvimento sustentável na qualidade de sua
vida



É o conjunto de atividades econômicas - produção de bens e serviços, distribuição, consumo e finanças -

organizados e realizados por trabalhadores e trabalhadoras na forma coletiva e autogestionária. Tem como

princípios fundamentais:

a) Cooperação: objetivos comuns, propriedade coletiva, partilha da riqueza.

b) Autogestão: gestão participativa nas estratégias e vida cotidiana dos empreendimentos. 

c) Solidariedade: justa distribuição, compromisso com meio ambiente, comunidade e o            
consumidor.

d) Atividades Econômicas: iniciativas econômicas: de produção, serviços,  crédito,

comercialização e consumo.

Conceitos: Economia Solidária



Economia Solidária

 É uma forma diferente de 
produzir, de comprar, de trocar, 
de vender, de consumir 
produtos, oferecer e receber 
crédito.

 O que move esta economia é o 
desejo de que não existam 
excluídos, que a riqueza 
produzida seja partilhada e que 
todos(as) tenham qualidade de 
vida.

• no lugar do individualismo 

a união

• no lugar da competição                 

a cooperação

• no lugar da indiferença                  

a solidariedade

• no lugar da devastação da 
natureza  a preservação

• no lugar do autoritarismo dos 
chefes e patrões    a gestão 
coletiva dos(as) associadas(os)



Conceito: Empreedimentos Econômicos Solidários

São organizações coletivas, suprafamiliares, cujos
participantes ou sócios (as) são trabalhadores (as) dos meios
urbanos e rural, que exercem coletivamente a gestão das
atividades assim como a distribuição dos resultados, incluindo
empreendimentos que estão em processo de implantação e
com diversos graus de formalização, prevalecendo a existência
real ao registro legal.



- A educação em economia solidária é definida como: uma “construção social”, que envolve uma
diversidade de sujeitos e ações orientados para a promoção do desenvolvimento sustentável que considera
as dimensões econômica, ambiental, cultural, social e política.

- A economia solidária reconhece o trabalho como princípio educativo na construção de conhecimentos e
de outras relações sociais.

- A formação e a assessoria técnica são processos contínuos de promoção, apoio e fomento à economia
solidária tanto através da apropriação/tradução de conhecimentos como pelo aperfeiçoamento dos
processos de autogestão no interior das unidades de produção (de bens e serviços), comercialização,
consumo e finanças solidárias, bem como pela construção e fortalecimento de cadeias econômico-solidárias
e redes de cooperação.

- Apropriação de técnicas e tecnologias sociais pelos trabalhadores e trabalhadoras da economia solidária e
consideram o contexto específico em que se realiza o processo de produção e reprodução dos meios de
vida.

Educação na Economia Solidária



- Tem na territorialidade a estratégia de organização do processo educativo, respeitando e

valorizando a diversidade e peculiaridade dos territórios.

- Afirma a autogestão dos-as trabalhadores-as na construção e desenvolvimento das

atividades educativas.

- Promove o diálogo das diferentes metodologias e pedagogias, tendo na pedagogia da
alternância uma estratégia para a construção de uma pedagogia autogestionária e na

educação contextualizada um princípio educativo.

A Prática Político-Pedagógica:



Formação e Fóruns da EcoSol



 Formação EcoSol Fórum                        Feira Solidária           Banco Comunitário

A  Economia Solidária é um movimento da sociedade civil 
organizada que  promove a inclusão, associada a geração de 
trabalho e renda. Uma maneira de fazer economia e garantir o 

acesso ao trabalho associado como direito social básico. 

Experiência de Guarulhos 



Segmentos da Economia Solidária no Brasil



Conceito de “Bem Viver” 
a) https://www.geledes.org.br/bem-viver-o-conceito-que-imagina-outros-mundos-possiveis-ja-se-espalha-pelas-
nacoes/
b) https://usinadevalores.org.br/o-bem-viver-e-a-radicalidade-de-sonhar-outros-mundos/
c) https://cimi.org.br/o-bem-viver-indigena-e-o-futuro-da-humanidade/

• CFES - Centro de Formação em Economia Solidaria - www.cirandas.net/cfes-nacional
• IMS - Instituto Marista de Solidariedade - www.ims.org.br 
• Caritas Brasileira - EPS (Economia Popular Solidária) - www.caritas.org.br
• FBES - Fórum Brasileiro de Economia Solidária  - www.fbes.org.br
• FOPES - Fórum Paulista de Economia Solidária - www.economiasolidariasp.org.br
• Histórico da Economia Solidária no Brasil - Sidélia Luiza de Paula Silva – UNICAMP
• A trajetória do Movimento da Economia Solidária no Brasil: do Fórum Social Mundial (FSM) ao Fórum 

Brasileiro da Economia Solidária (FBES)
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