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EDUCAÇÕES POPULARES, JUSTIÇA ECONÔMICA, SOCIAL, 

POLÍTICA, FINANCEIRA, ÉTICA, DE GÊNERO E ALTERNATIVAS DE 

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA1 

 

O processo de construção do conhecimento, desde a perspectiva da educação 

popular, tem como premissa o desenvolvimento de processos horizontais em que todas as 

pessoas têm condições e acúmulo para pensar e conceber elementos práticos e teóricos 

que envolvem suas vidas e trajetórias. Requer tempo de preparação, dedicação, estudo, 

intenção e cuidado (não para supervisionar um processo, mas para entender que a 

responsabilidade da construção é de todas as pessoas.  

O cuidado como princípio pedagógico deve ser cultivado de maneira responsável, 

processual, amorosa e generosa. A gestão coletiva do Eixo 1.4 teve essa experiência na 

prática. Composto por mulheres de diferentes países, nos apoiamos, compartilhamos 

tarefas e assumimos corresponsabilidades na construção do conhecimento, das reflexões 

e contribuições para o conjunto do CEAAL, cuja síntese será apresentada neste texto. 

Com a construção solidária e fraterna do conhecimento do grupo e o diálogo 

respeitoso, começamos nos perguntando: Como autogestionar nossas existências e 

autofinanciar nossas vidas, buscando transformar as relações sociais, econômicas, 

culturais, financeiras e de poder existentes? Seria a economia solidaria uma economia de 

pobres para pobres ou é uma economia antissistema (não somente capitalista, mas 

também o socialista)? Como podemos fazer isso se não temos os recursos econômicos e 

financeiros para nos movimentar e sustentar nossas vidas, organizações e lutas? 

A partir destas inquietações avançamos para o mapeamento de experiências 

concretas e exitosas na América Latina e Caribe que envolvem as diferentes áreas 

temáticas do eixo (justiça econômica, social, política, financeira, ética e cultural) para 

então, refletirmos, questionarmos e nos emocionarmos com os relatos das experiências 

exitosas, para ao final, voltar as perguntas iniciais buscando respostas. 

Neste caminho, percebemos que a forma horizontal de coordenar e animar o eixo 

1.4 tem de dado “tão fácil” e solidário que demonstra que é possível vivenciar estes 

valores de solidariedade em nosso trabalho diário e em nossas relações. Assim, 

                                                             
1 Texto elaborado coletivamente por integrantes do eixo 1.4, a partir de um proceso formativo e organizativo 

em preparação a Assembleia Geral do Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe 

(CEAAL). Integrantes do Eixo: Alânia Cerqueira (Brasil), Alba Pereira (Argentina), Daniela de Oliveira 

(Brasil), Ela Dorena Perez Alva (Perú), Elisiane de Fátima Jahn (Brasil), Eva Carazo (Costa Rica) Marbelis 

Gonzalez (Cuba) e Palacios de Yaima (Cuba). 
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inventamos, fazemos ou erramos, conforme dizia Simón Rodrigues, e isso é o que 

deveríamos fazer. Reinventar-nos, pensar a partir de si, em um caminho de soberania e 

intercâmbio desde nossas realidades.   

Neste processo, reafirmamos a existência de uma grande diversidade de 

experiências que existem e precisam serem mais conhecidas, de forma a compreender em 

profundidade os elementos que traduzem e aproximam as economias solidárias, na sua 

materialidade prática, da justiça cultural, social, econômica, ética e política.  

Todas as experiências que conhecemos tem um profundo enraizamento nas 

relações com os territórios onde estão localizados. Partem da materialidade de um 

determinado lugar, mas nos mostram a necessidade de articulação fora do círculo de 

relações próximas, envolvendo reflexões a outros aliados da comunidade, bairro, etc. de 

modo que as propostas se constituam cada vez mais em uma alternativa ao que existe.  

Em alguns países, nas comunidades das zonas rurais, a vida comunitária (ou com 

maior proximidade e compartilhamento de atividades em comum), embora com suas 

complexidades, conflitos de interesses ou outras situações problemáticas, gera outras 

formas de produzir, de compartilhar ou de distribuir, e isso se amplia e estende com 

respeito aos cuidados, a usos e costumes sobre liderança, aos vínculos e relações entre as 

pessoas, a utilização de recursos, a medicina ancestral e ao uso dos produtos da terra. 

Nas cidades, por sua vez, a cultura se mescla com outras e passa a ser culturas (no 

plural, no entanto entendida com um olhar multicultural e não pluricultural). As formas 

de vida nas cidades fazem com que seja mais difícil reconhecer um território. Seria ele o 

bairro (entendido como espaço geográfico que ocupa em uma cidade)? É o espaço de 

trabalho? De militância? O território implica em uma pertença? Uma identidade? Tem 

algo que se acontece na vida urbana, com respeito a questão territorial e muitas vezes não 

se valoriza sua dimensão simbólica. Se o território é o espaço geográfico, poderíamos nos 

perguntar do porquê nossos lugares de pertença ou identidade militante ou participante, 

muitas vezes, são outros? 

No entanto, o urbano e o rural não são espaços geográficos distintos. Se misturam 

e completam em uma continuidade cultural, de valores, princípios, identidades e ações. 

Assim, além de dar movimento a perspectiva territorial, também se faz necessário 

conceber a cultura nas ações cotidianas desde onde se manifestam. O território urbano e 

rural engloba as distintas territorialidades e não podem ser definidas unicamente com base 

em elementos físicos e geográficos.  
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Portanto é tão necessário pensar um território que inclua relações e perspectivas 

culturais e de poder mais amplas. A socioeconomia solidária tem como desafio a 

construção de outros paradigmas, métricas e dados, para que se percebam os distintos 

mundos que existem e toda a sua diversidade, ampliando conceitos previamente 

estabelecidos, rompendo com as premissas culturais estabelecidas.  

A nosso entender, essas práticas não dependem se são ou não legalizadas. O que 

as identifica como economias solidárias são as formas em que vivem as relações de poder, 

as relações produtivas, econômicas, culturais, políticas e financeiras em suas vidas diárias 

e se buscam romper com o repertório comercial imposto pela sociedade atual, que aposta 

em soluções e ações criativas e autônomas, porém, individuais. 

As relações estabelecidas são outro fator de aprendizagem destas experiências. 

Ser parte de um grupo (identidade), onde o produto elaborado é parte de quem o produz, 

é elemento importante das práticas que tivemos acesso, ouvimos e aprendemos. 

Reforçamos a necessidade de fortalecer estas práticas, contribuindo na circulação 

de produtos, participando em intercâmbios por equivalência, que não requer preços e nem 

valores de tipo econômico, mas simplesmente o que se tem de um lado e de outro lado e 

se troca sem comparar uma coisa com outra. 

Ter em conta que existem em nossos entornos proposições alternativas cuja 

sustentabilidade só pode ser alcançada se as apoiamos e a sustentamos, sejam 

comunidades, grupos... Mais do que as necessidades chamadas básicas como a 

alimentação, a roupa e a saúde/medicina, tem ferramentas para gerar comunicação 

alternativa que não são somente o rádio e a televisão, mas software livres, celulares  com 

espectro de longo alcance, plataformas digitais para a conexão e uso no trabalho ou para 

educação, construção de casas populares, intercâmbios de conhecimentos a cerca de 

plantas medicinais ou medicina verde e espaços populares de uso múltiplo. 

Esta opção implica em mudanças de atitudes e paradigmas, desde a linguagem 

(porque não falamos, ao invés de mães solteiras, de mães livres) a ações de consumo em 

circuitos curtos de produção de bens que são necessários para viver, não somente para 

satisfazer as necessidades imediatas. Além disso, é urgente que possamos refletir sobre 

nosso consumo, não tendo um padrão estabelecido para todas as pessoas, mas que cada 

um/a tenha o suficiente segundo as suas necessidades específicas. No entanto, temos de 

nos perguntar: quais são as necessidades reais que temos para viver? Como podemos nos 

organizar para atender a essas necessidades? 
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Refletir sobre essa ação é necessário, uma vez que todxs consumimos coisas que 

não são necessárias (eletrodomésticos, roupas, perfumes) e que aparentemente nos fazem 

a vida mais fácil, no entanto, custam mais a longo prazo e nos levam a situações de 

endividamento, que nos leva a stress, problemas de saúde, etc. Temos de aprender a 

consumir responsavelmente, tendo em conta o que é necessário e suficiente para cada 

pessoa. Para isso não há normas, nem receitas. Apenas temos de aprender a consumir o 

que necessitamos e não mais que isso. 

Finalmente entendemos, que a principal lição é de que é possível viver 

experiências de Economia Solidária e que é urgente e necessário colocar nossos corpos, 

desde onde possamos: de forma pessoal, institucional, em redes e desde o CEAAL. 

Sem nostalgia ou olhares ingênuos, também identificamos que estas práticas 

apresentam limites, muitos deles provenientes do sistema de sociedade que estamos 

inseridos, considerando que estas práticas têm outros formatos e formas de conceber a 

economia. Entre os principais limites, encontramos: 

- A economia solidária, se é uma prática para poucos, reproduz a lógica capitalista já que 

é para quem decide, pode e tem recursos, ou para quem já vive assim por sua própria 

idiossincrasia (condição, peculiaridade). 

- Muitos projetos de economia solidária são de pessoas de classe média que decidem 

mudar seus hábitos de vida e fazem guetos, tendo tudo que necessitam porque podem e 

tem recursos, no entanto, são experiências fechadas. 

- Se seguimos vendo a economia solidária como uma economia para os pobres, não 

assumimos um compromisso com a vida da natureza, nem com os princípios de colocar 

a vida das pessoas como central.  

- É necessário avançar na dimensão política da economia solidária, que pressupõem ir 

mais além da dimensão produtiva e comercial. Além disso temos de repensar a ideia de 

economia como tal, porque não é somente um aspecto técnico, mas uma discussão que 

tem a ver com a solução das necessidades vitais da vida das pessoas.  

- Muitas vezes usamos uma linguagem para falar das coisas que acreditamos que as 

pessoas no geral não entendem. Assim, um ponto de partida para uma reflexão, seria 

pensar em como o capitalismo afeta concretamente a vida das pessoas e como a economia 

solidária poderia ser uma estratégia importante para mudanças na vida diária.  

- Apropriação conceitual: há guetos na sociedade que falam de uma economia diferente, 

solidária, circular...construída por quem tem recursos econômicos. No entanto, eles fazem 
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da natureza sua propriedade e os grupos têm práticas voltadas para “dentro”. Um exemplo 

disso são algumas cidades ecológicas e ECOALDEIAS. 

- Devemos superar a visão de que a economia solidária só pode ser realizada por pessoas 

empobrecidas e que não existe outra alternativa exceto a do mercado formal estabelecido. 

- Não podemos confiar somente nos princípios que a sustentam, porque eles podem ser 

defendidos como bandeiras, mas, no final, fazem o mesmo, reproduzem a mesma lógica 

capitalista, em nome da Economia Social e Solidária. 

- Muitas experiências de economia solidária tem uma pequena escala (e algumas, quando 

crescem, se distanciam dos princípios da economia solidária) e não conseguem suprir 

todas as necessidades do coletivo e acabam se tornando uma atividade econômica 

"acessória" ou "complementar". 

 De tudo isso entendemos que a economia solidária é uma forma de produzir, 

consumir, viver e se relacionar com a intenção mais próxima de materializar (no entanto 

com muitos desafios) a justiça econômica, social, política, ética, cultural e financeira. 

Dada sua diversidade de práticas, assim como as diferentes abordagens que a distinguem 

em cada lugar e país, sendo populares ou sociais (por exemplo), a tratamos no plural 

(economias solidárias). 

 É solidária não porque reparte, mas porque assume um tipo de relação em que se 

respeitam os direitos das pessoas, se participa da tomada de decisões, se aproveitam as 

habilidades de cada pessoa e se produz um resultado maior, para além do individual. 

Coletivamente podemos produzir bens coletivos baseados em nossas habilidades de criar, 

em nossos saberes, em serviços que podemos oferecer e até mesmo, em elementos 

materiais que juntos podem resultar em um grande capital. 

 Se aproxima das concepções e práticas do socialismo, portanto, seria contrária aos 

interesses do capitalismo e de qualquer sistema de sociedade em que se reproduzam 

relações sociais e desiguais de poder, gênero, classe, etnia, assim como, qualquer sistema 

onde exista acumulação de riqueza, capital e exploração do trabalho, pois propõem a 

solidariedade, valoriza as identidades, os processos históricos, respeita os territórios, se 

nutre dos saberes ancestrais, respeita e defende a vida. Os princípios socialistas que 

poderiam defini-la são: socialização do poder, distribuição equitativa da riqueza, 

humanismo, assumir a natureza como sujeito de direitos, solidariedade, honestidade e 

soberania alimentar.  
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No socialismo (ao menos em Cuba) estas práticas são uma alternativa para a busca 

se soluções frente as carências materiais, sendo também um caminho para não cair no 

individualismo competitivo que vem se impondo. 

 As economias solidárias vêm sendo entendidas como uma estratégia que traz 

consigo elementos da ancestralidade e práticas de resistência, criatividade e 

enfrentamento, experimentadas durante muitos séculos por nossos antepassados, 

vivenciadas de forma ancestral. São práticas multifacetadas, que respeitam as 

especificidades de cada lugar, no entanto, tem como premissa a experiência de relações 

respeitosas entre as pessoas (que são entendidas como parte da natureza), e na construção 

de experiências práticas de soberania, sustentabilidade e bem viver. São práticas de 

pessoas que querem mudar as maneiras de produzir, consumir e habitar este planeta. 

 Por ser uma economia anticapitalista, estas experiências organizativas, produtivas 

e de consumo atuam como uma forma de resistência e enfrentamento ao sistema 

capitalista e seus bloqueios. 

 Se apresenta como um modelo de desenvolvimento e preservação da vida, no uso 

sustentável dos recursos biológicos nos sistemas de produção e consumo. 

 A perspectiva que surge, ao negar a economia capitalista, é a busca da construção 

de experiências emancipatórias e a construção de sujeitos individuais e coletivos que 

tomam para si o “poder que historicamente lhes foi roubado”. Isso implica a resistência e 

reapropriação para a construção de outro mundo onde prevaleçam elementos de 

complementariedade entre todos os seres vivos, a reciprocidade de relações que permitam 

a construção do bem viver e da preservação da vida. 

  Portanto, o que se propõem é a construção de uma socioeconomia que deve ser 

solidária, sustentável e transdisciplinar, pois está permeada por mudanças que permeiam 

a mais íntima de nossas relações e chegam a todos os âmbitos da vida, reconhecendo a 

interdependência entre economia, natureza, ecossistemas e políticas sobre o espaço e o 

tempo. 

 Nesta socioeconomia solidária, a propriedade privada se converte em um bem 

comum, onde prevalecem relações autogestionária e equitativas, o que pressupõem 

compartilhar o poder de decisão e a vivência prática de quem trabalha é dono dos meios 

de produção e quem é dono dos meios de produção são os que nele trabalham. 

 A economia solidária propõe romper paradigmas, seja na relação capital-trabalho, 

na superação da propriedade privada ou nas mudanças de relações sociais de poder e de 

gênero. 
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 As mulheres são a maioria na economia solidária. Porém, em pesquisa realizada 

no Brasil, as mulheres são maioria (63%) quando os grupos são menores e informais. À 

medida que os grupos crescem, se tornam maiores, mais estruturados e tem acesso a 

crédito, são os homens quem prevalecem nos coletivos. Mas, o que isso indica para nossa 

discussão? Uma das possíveis alternativas é de que a economia solidária ainda não tenha 

avançado no sentido de uma reapropriação dos espaços de poder pelas mulheres, nem 

rompeu efetivamente com o patriarcado presente nas relações sociais. 

 Assim, um dos primeiros passos na economia solidária é perceber as leituras, 

discussões teóricas e práticas que envolvem a perspectiva de gênero e que, na vida 

cotidiana do trabalho produtivo, o trabalho reprodutivo e de cuidados sejam considerados 

como uma responsabilidade coletiva, rompendo com a dupla e tripla jornadas de trabalho 

que impedem as mulheres de estarem nos espaços de poder porque não tem com quem 

deixar seus filhos e filhas. 

 Se sabe que quando estão em movimento, as mulheres na economia solidária têm 

espaços de discussão, intercâmbio de ideias, opiniões e sentimentos que abrem caminhos 

e possibilidades, já que ampliam horizontes e buscam construir e viver novas relações 

entre mulheres e homens. 

 Assim, fortalecer, visibilizar e reconhecer a presença das mulheres nos grupos de 

economia solidária pode ser um celeiro de experimentos nas relações não hierárquicas, 

no fortalecimento da autonomia, na construção de direitos e no estabelecimento de redes, 

já que as histórias das mulheres passam muitas vezes pelos mesmos caminhos, no entanto, 

nem sempre se encontram e estabelecem diálogos. 

 Com relação ao papel do Estado, ele dever ser o garantidor de nossos direitos 

como cidadãos e cidadãs organizados, para contribuir desde nosso trabalho territorial, 

militante e profissional, com uma vida melhor nas comunidades ou espaços onde nos 

encontramos atuando. Devemos reivindicar tudo o que ele gera como políticas públicas 

para os setores populares e que se traduzam em insumos, recursos, formação, etc., sem 

perder nossa autonomia e o poder de tomar decisões como organizações populares.  

O Estado, nesta função de garantidor, deve identificar os problemas e facilitar a 

sua resolução. 

Porém, o papel das organizações é não permitir a cooptação, pois o Estado sempre 

vai querer aproveitar as conquistas das organizações territoriais. 

Com base nestas informações, entendemos que esta proposta de uma sociedade 

socioeconômica solidária tem toda a capacidade de melhorar as condições de vida, pois 
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se trata de formas de organização econômica que não buscam o lucro, mas a eficiência 

econômica, social, cultural e ambiental, assim como, mudanças no poder social 

estabelecido e nas relações de gênero. Se trata de recuperar maneiras de fazer ancestrais 

que deem sustentabilidade para a vida na terra, de viver bem e com o suficiente de forma 

equitativa. 

Mas, como autogestionar nossas existências e autofinanciar nossas vidas, 

buscando transformar as relações sociais, econômicas, culturais, financeiras e de poder 

existentes? 

Que tal começar por transformar as relações existentes, fazendo-as de forma 

consciente e crítica, convertendo decisões cotidianas (o que comer, de quem compramos 

os alimentos, quem faz as compras e porque é assim) em temas de reflexão? Temos de 

construir relações de confiança e não de poder, relações de reciprocidade, redistribuição 

e equidade.  

Pensar em nossas maneiras de nos vincularmos socialmente, com nossxs vizinhxs, 

companheirxs, em nossos coletivos de trabalho ou de militância, realizando uma reflexão 

que gere confiança. Como poderíamos cooperar, trocar (não bens e serviços somente) 

sem colocar um valor maior do que o equivalente, tomar nossas próprias decisões, torná-

las visíveis e tentar encantar a outrxs. 

Aproveitar nossas iniciativas e habilidades em função do bem próprio e coletivo. 

Produzir alimentos desde os espaços possíveis (vasos, tanques, pomares, telhados, etc.), 

aplicar princípios da permacultura, da economia circular; construir casas com materiais 

locais e alternativas de materiais reciclados; usar energias alternativas; utilizar mais a 

energia do sol, do ar, recuperar a água das chuvas; reusar, reciclar, recuperar, reparar; 

expandir a cultura da reciclagem com consciência ambiental, não somente por causa da 

precariedade; participar em redes, circuitos solidários, intercâmbios gratuitos. 

Pensar em alternativas que juntem muitas pessoas. Construir organizações 

coletivas, cooperadas, de produção material e espiritual da vida, desde os princípios da 

justiça, honestidade, equidade e que participem da disputa capital-vida.  

Optar por formas de resolver as necessidades que sejam mais justas, sustentáveis 

e solidárias possíveis dentro das opções que tenha cada pessoa, família ou organização. 

Visibilizar as maneiras de resolver as necessidades humanas mediante formas de 

economia solidária e que estas promovam relações mais sustentáveis, cordiais, respeitosas 

e horizontais, não somente no âmbito econômico, mas em todos os âmbitos da vida.  
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Desde a educação popular, desconstruir modelos e formas de pensarmos a vida. 

Aprender e ensinar a ser livres, mas de verdade, livres de todas as dependências que temos 

e da escravidão moderna. Ter essas reflexões em círculos de debate que nos permitam 

aprofundar e tomar consciência plena do que implica essa submissão-opressão. E que 

estes debates sejam feitos com nossas comunidades. Uma transformação individual é 

valiosa, mas insuficiente. Ela precisa estar acompanhada por uma crítica estrutural que 

denuncie as relações de exploração, as relações verticais, competitivas, utilitaristas e 

extrativas que surgem “naturalmente” em um contexto capitalista. Se a reflexão não for 

coletiva, a necessidade de autogestionar e autofinanciar nossas existências será apenas 

uma gota em um oceano. 

Desenvolver iniciativas econômicas onde cada pessoa aporte o que tem, ou sabe. 

Desmistificar o uso do dinheiro, a fim de construir estruturas necessárias para que 

possamos nos autofinanciar. Construir estratégias e se somar a ações que já estão sendo 

vivenciadas, no âmbito das finanças solidárias, por exemplo. É muito provável que de 

maneira individual não tenhamos todos os recursos econômicos e financeiros para nos 

mover e sustentar nossas vidas, organizações e lutas. Portanto, aqui entraria a organização 

coletiva e os princípios de cooperação. 

Outra questão importante é se dar conta de que recursos são também laços entre 

as pessoas, tanto a nível pessoal, como de bairro, comunitário, organizacional, assim 

como as articulações que vão se fazendo e fortalecendo. E todos os recursos que temos 

ao nosso redor e não os vemos, se pensarmos, até o lixo é um recurso e podemos dar a ele 

outro valor de uso. Necessitamos partir dos recursos econômicos e financeiros (e de 

outros tipos) que temos. Isso implica em reconhecer e aproveitar recursos que tem um 

valor enorme, embora não se traduza, necessariamente, em um preço de mercado, como 

tempo, o conhecimento e o trabalho de cuidado. 

Sem recursos é mais difícil, mas se olharmos para os recursos não apenas do 

aspecto financeiro e econômico, mas desde o humano (tempo, responsabilidade, 

compromisso, voluntariado), recursos culturais, sociais (maneiras de nos relacionar, de 

nos juntar, de compartilhar, de consumir), as capacidades, os conhecimentos, as atitudes, 

etc. vamos nos dar conta de que contamos com muitos recursos, mas que não são visíveis. 

Estas ações, gradualmente vão afetando o sistema capitalista, mas a superação de 

seu conjunto requer uma tomada de consciência muito grande. Para isso é indispensável 

a presença da educação popular nos espaços e territórios, de forma a desenvolver 

estratégias de comunicação, de produção, de mudança nos modos das pessoas e das 
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organizações se relacionarem (modos cooperativos), fortalecer os micropoderes de baixo 

para cima, mas também aos lados, de maneira que cada haja cada vez mais possibilidades 

de expansão.  

Outra forma de incidir no poder estabelecido é na força de comunicação das ações 

desenvolvidas, para que os processos se tornem visíveis e se demonstre que é possível se 

fazer de outra maneira e construir outras premissas de trabalho, consumo, relações e de 

vida.  

Um dos desafios que acompanha as mudanças de mentalidade a respeito das 

economias, é a busca por alternativas nos meios de comunicação, nas redes sociais, de 

internet, não somente para a difusão de ideias e projetos, mas para poder transmitir e 

desenvolver conteúdos que sejam participativos e que envolvam as comunidades. Junto 

dos conteúdos, promover a reutilização de objetos e instrumentos tecnológicos, sua 

reparação (fazendo frente a política de mercado que impõem o consumo de objetos de 

curta duração). As oficinas de reparação, por exemplo, propõem uma alternativa que deve 

acompanhar a bioeconomia solidária, pois em sua essência visam preservar a natureza e 

não continuar destruindo-a. Este tipo de aposta contradiz de forma consciente, a ideia de 

que reparar e reaproveitar está ligado à pobreza. 

Estas práticas de economias solidárias tem um importante potencial pedagógico, 

pois são construções coletivas de um modelo de sociedade que envolve aspectos de um 

sistema econômico, político, social, financeiro e cultural que são baseados em valores 

como a solidariedade, o que permite pensar desde os corpos das pessoas aos espaços de 

poder, as relações com o Estado e os grupos, promovendo sempre a justa distribuição da 

riqueza. Portanto, as economias solidárias são uma ferramenta para que as pessoas e os 

grupos gerem trabalho e dominem todo o processo de produção, com geração de renda de 

forma solidária, justa, autogestionária e sustentável, que gere desenvolvimento 

comunitário, democracia e soberania popular. 

Entendemos que a economia solidária e a educação popular são processos de 

socialização do conhecimento tecido pelos povos, contemplando toda sua diversidade, 

através da construção de outras formas de se relacionar com a vida. Ambos pressupõem 

a construção de novas aprendizagem, mudanças locais e globais e cotidianas, 

considerando os diferentes saberes, onde o povo toma em suas mãos a construção de sua 

própria história, de forma individual e coletiva, socializando os meios de produção. Esta 

é a produção social da vida. Representa a continuidade da história e das práticas (de forma 
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atualizada) de luta, organização, consumo, cultura e relações de poder, desde os 

trabalhadores. 

A economia solidária e a educação popular são perspectivas que buscam 

mudanças nas relações de poder desde o nível privado, comunitário, público e 

macroestrutural e isso se materializa a partir das ações práticas cotidianas. Como nos 

disseram Paulo Freire e Che Guevara, necessitamos fazer de nosso discurso a nossa 

prática e fazer que o extraordinário seja algo cotidiano. 

As relações entre as pessoas, organizações, em comunidade e com o Estado estão 

tecidas por relações de poder, explícitas ou não. Segundo Michel Foucault, “eles intervêm 

materialmente, atingindo a realidade mais concreta dos indivíduos - seu corpo - e que se 

situa ao nível do próprio corpo social, e não acima dele, penetrando no cotidiano e, 

portanto, caracterizando-se como micropoder” (FOUCAULT2. 1979, pág,VII). 

Basicamente todas as relações estabelecidas, segundo Norbert Elias, “são lutas 

para mudar o equilíbrio de poder; como tal, podem ir desde o cabo de guerra silencioso 

que se esconde sob a cooperação rotineira entre pessoas e grupos (...) até lutas abertas 

para mudar o marco institucional que incorpora esses diferenciais de poder e as 

desigualdades que lhes são concomitantes” (ELIAS3. 2000, pág,37). 

Neste cenário, temos o desafio de aprender a exercer a democracia nestes 

pequenos e profundos momentos privados e comunitários, buscando avançar para o 

cenário macroeconômico. A existência de diferentes pontos de vista e percepções é 

profundamente saudável em um processo democrático. Porém, o que não é saudável é 

querer que apenas uma visão prevaleça e se sobreponha às outras sem diálogo e consenso. 

Aprender lidar com estas relações de poder é um desafio em nossas relações, em seu 

conjunto. Nas comunidades e na relação com o Estado se aplica a mesma regra. Portanto, 

educar na participação é aprender a democratizar o poder, o que pressupõem a construção 

de relações horizontais nos âmbitos político, institucional, cultural, de gênero, econômico 

e financeiro.  

Pensar globalmente e atuar localmente significa romper paradigmas na vida diária. 

Sabemos que não é fácil, já que é nas relações de micropoder que reproduzimos o gérmen 

do capitalismo, do patriarcado, do colonialismo e do racismo, por isso, temos a 

necessidade de formação permanente de consciência crítica e solidária, articulada as lutas 

conjuntas e coletivas, para mudanças em nível macroeconômico. 

                                                             
2 Foucault, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 
3 Elias, Norbert. Os Estabelecidos e os Outsiders. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 
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Ademais de discutir os pressupostos teóricos e políticos da justiça econômica, 

social, financeira, cultural, política e ética, nosso entendimento é que podemos 

aprofundar as reflexões desde nossas práticas como organizações sociais, nos 

perguntando cotidianamente: todas as pessoas com quem convivemos tem domínio de 

todos os processos produtivos e organizacionais que vivemos? Estamos vivendo práticas 

e construções coletivas que possibilitam a vivência e o exercício de outras relações de 

poder? 

Portanto, como CEAAL, entendemos que podemos, como parte um processo de 

formação mais amplo, realizar momentos de debate, de experiências que articulem a 

formação, a educação popular e a ação econômica, para que possamos aprender o que é 

e como é possível fazê-lo, onde quem participa desses espaços formativos implementa 

em seus espaços alguma experiência de economia solidária que possa motivar e estimular 

que outros possam somar-se. 

 Pensamos ainda, que é importante realizar rodas de conversa entre as entidades 

filiadas ao CEAAL para socializar experiências de trabalho, a fim de acumular forças 

internas. Já existe um saber que o CEAAL pode dispor para o acompanhamento 

metodológico que contribua para ampliar o número e a diversidade de experiências de 

Economia Solidária, que por sua vez contribuam com a sustentabilidade e funcionamento 

do CEAAL. 

 Colocar em prática a proposta do Fundo Solidário Paulo Freire, a partir da 

apropriação e compromisso de todo o CEAAL, para que em seu conjunto se conheça e se 

reflita sobre ela. Entendemos que essa prática nos dá a oportunidade de aprofundar a 

lógica da economia solidária e sua relação com a educação popular. Nos permite, ainda, 

que essas reflexões que estão sendo feitas não sejam algo “abstrato”, nem puramente 

acadêmicas, mas que estejam vinculadas a um processo concreto. Se articular com outras 

experiências neste campo e avançar (pouco a pouco) para uma Rede de Finanças 

Solidárias, de modo que possamos produzir e intercambiar soberanamente e com 

autonomia, também é outro passo importante. 

 Na revista La Piragua, nº36 de 2011, dedicada a Economia Solidária, encontramos 

a citação: “colocando nos termos de Hinkelammert e Mora: que mediações é preciso fazer 

entre as lutas cotidianas e as abordagens utópicas? Que opções se podem desenvolver na 

atual América Latina e Caribe, onde a crise de representação e legitimidade do sistema 

muitas vezes abre espaços para propostas messiânicas e / ou autocráticas?” Por que 

trazemos essa citação? Porque levamos anos pensando em como implementar ações de 
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economia solidária em nosso CEAAL e sabemos que é difícil. Então, que tal realizar 

práticas e pensarmos em ações micro ao invés de ações a nível de macro continente? 

 Nosso desafio, portanto, é ampliar nossas experiências e articular-nos para seguir 

fazendo, aprendendo, refletindo, elaboração e voltando a fazer, para que, inspirados por 

Paulo Freire, possamos seguir fortalecendo processos coletivos, emancipatórios, 

autogestionários, de construção de sujeitos e que avancem em alternativas radicais que 

nos permitam avançar para a sustentabilidade do planeta.  

 


