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Economia

A etimologia da palavra vem do grego: oikos
(casa) + nomos (gestão). Ou seja, remete 
á ‘organização da casa’.

Ecologia também vem do grego: oikos
(casa) + logos (conhecimento)

Pela própria origem etimológica, 
economia e ecologia estão de fato 
relacionados



Economia – um pouco de história...

Existiram e existem muitas formas de 
economia (gestão) no mundo... Até pouco 
antes da revolução Industrial (sec XIX), 
muitas economias funcionavam (e bem) 
sem a presença do dinheiro



O dinheiro, ou as moedas, surgem 
originalmente como um mediador de 
trocas, um facilitador.

A economia atual é caracterizada pelo 
capital financeiro, ou pelo mercado, que 
pressupõe acumulação de capital 
baseada em acumulação de juros pelo 
capital...



Ou seja, o dinheiro deixou de ter um papel 
de ‘mediador’ para assumir um caráter de 
‘final de processo’.

Desta forma, ‘capitalismo’ se caracteriza 
pelo capital especulativo, onde se acredita 
que o mercado se regula por si só. A 
economia se distancia da sociedade.



No sistema de mercado 
convencional...

Somente interessa o que tem valor 
econômico (preço) e não o que tem valor 
humano (valor). É o mesmo que dizer que 
a economia trata os seres humanos 
somente como fator econômico, fatores de 
produção e consumo, e não como atores, 
como sujeitos de direito que vivem e 
comunicam com a comunidade.



Palavras de um economista

Norgaard (1997:124), “sendo consciente 
de como a lógica econômica tem sido 
distorcida pelas crenças modernas, 
podemos construir a partir da importância 
crescente da convicção de que 
sustentabiliade ecológica, justiça 
ambiental, estrutura econômica e cultural 
global são cruciais para o bem estar”



Economia + Solidariedade

Solidariedade: Remete á ética na 
economia. É trabalhada como o sistema 
de valores – humano, ambiental, cultural, 
simbólico – incorporado como condição
nas relações econômicas.



Ações em Economia Solidária

“são fenômenos que correspondem, por um lado, 
a algo bem concreto (instituições formais, 
práticas sociais), por outro, a dimensões 

abstratas, como projetos, valores, percepções, 
etc., que não correspondem à economia e às 

práticas convencionais”
Cattani (2003:11)

Esta forma de troca e de relação de trabalho traz 
consigo idéias de colaboração, solidariedade, 

equidade, empoderamento, democracia e 
autonomia



Em quase sua totalidade, estão
circunscritas a grupos ou comunidades, 
de maiores ou menores dimensões. 
Geralmente atuam em diferentes etapas 
da cadeia de produção – intercâmbio –
consumo: seja através de micro 
empreendimentos, produções coletivas ou
cooperativas, compras comunitárias, 
redes de comercialização, intercâmbios
locais, moedas sociais, bancos sociais



Paradigmas – ou, simplesmente, 
ponto de vista, ponto de partida

• O PODER é um jogo permanente, 
inevitável, necessário e criativo

• O planeta tem RECURSOS abundantes, 
suficientes para assegurar o bem-viver de 
todos seus habitantes em harmonía com a 
Natureza. 

• Cada um de nós é sempre responsável
pelo TODO e não somente pela sua parte



Autogestão

Exercício de poder compartilhado, um 
conjunto de práticas sociais cuja 
característica principal é a natureza 
democrática das tomadas de decisão, que 
propicia a autonomia de um coletivo. 

Aqui cabe uma reflexão: Emprego e 
Trabalho são a mesma coisa?



Cooperativismo, Associação

Podem ser vistos como uma forma jurídica 
de formalização de um determinado grupo 
para prestação de serviços, venda de 
produto ou trabalho

Tem como idéia principal o trabalho 
conjunto, a cooperação enquanto ação, a 
reciprocidade, o compartilhamento do 
poder, da decisão, a horizontalidade nas 
relações econômicas e de trabalho



Redes

Dispositivos e espaços que promovem
estratégias de construção de inteligência
coletiva, que capitalizem todas esas 
experiências, ricas e abundantes, porém
dispersas



A ‘rede’ como paradigma (ponto de vista) é remetida por 
Capra como a conexão de tudo, a não separação entre 
os fenômenos e fatos sociais ou biológicos



Uma rede pressupõe 3 elementos, pelo 
menos...

1. O nó ou célula da rede

2. As conexões ou elos
(fios da tecitura)

3. O conjunto



Os elos – fios da Rede

Com um único fio se pesca um peixe por 
vez...



São as redes formadas por grupos humanos, 
com ou sem um único objetivo ou objeto comum

Redes sociais



Para descomplicar... Uma tarrafa, por 
exemplo, é a ferramenta que pega o 
peixe. Não sem o trabalho humano (nó), 
que normalmente não é feito sozinho.



Por exemplo

Uma cooperativa de pescadores, se 
entendida como uma rede, pode ser 
assim:

- Os pescadores são os nós da rede
- A pesca, o produto do trabalho, e 

quaisquer outras relações que existam, 
são os elos, ou fios

- A rede em si é a própria cooperativa



Um passo a frente

Se essa mesma cooperativa participa de 
algum outro grupo, ela pode se tornar um 
nó em uma rede mais ampla

Como, por exemplo, uma rede de 
produção e comercialização de produtos



Redes e Economia Solidária

Cada grupo torna-se forte através de relações 
sociais que se baseiam em valores, não em 
preços

Essa força interna tem potencial de agregar e 
de trocar mais fortemente com outras iniciativas

O fortalecimento do conjunto depende da força 
dos grupos e dos elos que se estabelecem



Isso cria sistemas sociais sólidos, que 
quanto mais relacionados estejam, mais 
possibilidade e probabilidade tem de 
combater injustiças sociais, inequidades, 
desequilíbrios.

A informação e a circulação são 
fundamentais para que se estabeleçam 
redes efetivas.



Exemplos de Redes em Economia Solidária:
- Redes de Trocas
- Rede EcoVida de Agroecologia
- Redes de Informações Feiras Livres
- Fórum Social Mundial



Para finalizar...
Economia Solidária é tanto um conceito, 
uma idéia, quanto práticas cotidianas. É
uma forma de se relacionar que considera 
a humanidade e a natureza mais 
importantes que o mercado e o dinheiro. É
estabelecer o ser antes do ter, e 
compreender que o mundo e as relações 
são sistêmicos e processuais.
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• REDE ECOVIDA (site institutional). 
http://www.ecovida.org.br

• RILESS - Red de Investigadores Latinoamericanos 
de Economía Social y Solidaria. www.riless.org

• RedLases – Red Latino Americana de Sócio-
Economia Solidária. www.redlases.org.ar

• ABPES – Associação Brasileira de Pesquisa em 
Economia Solidária. www.abpes.org.br

• FBES – Fórum Brasileiro de Economia Solidária. 
www.fbes.org.br

• SENAES – Secretaria Nacional de Economia 
Solidária. www.mte.gov.br

• SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo. www.portaldocooperativismo.org.br
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