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1 Saúde Mental e Economia Solidária: uma política em construção 

Atividades Econômicas Organizações Solidárias

• Produção de bens

• Prestação de serviços

• Finanças solidárias

• Comércio justo 

• Consumo solidário

• Cooperativas

• Associações

• Empresas de 

autogestão

• Grupos solidários

• Redes solidárias

• Clubes de trocas, etc.

Economia SolidEconomia Solidááriaria

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2012 (79). Disponível em: 
http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/sies.asp Acesso em 15.03.2012 

a. Breve histórico sobre a gênese da Economia Solidária2 

A economia solidária nasceu com as lutas de resistência à Revolução Industrial, com o 

espantoso empobrecimento dos artesãos gerado pelo capitalismo industrial nascente, ao longo dos 

séculos XIX e XX. Com a revolução industrial a força de trabalho foi substituída pelas máquinas e a 

exploração dos trabalhadores (mulheres, homens e crianças), sem qualquer proteção ou segurança 

cresceu deliberadamente (80-81). 

As primeiras tentativas de assegurar melhores condições de trabalho começaram a ser 

pensadas com estas pessoas que se indignavam com as condições indignas e desumanas de trabalho. 

Entre elas destaca-se Robert Owen (1771-1859), um socialista britânico, proprietário da grande indústria 

que foi palco das suas primeiras propostas para melhorar as condições de trabalho dos operários. 

                                                 
1 Biblioteca Digital de Dissertações e Teses da USP. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/7/tde-23112012-092937/pt-br.php  
2 Os textos em itálico foram extraídos de Ballan C. O Livro das Receitas d’O Bar Bibitantã: o desafio da construção de um 
empreendimento econômico solidário na rede pública de atenção à saúde mental no Município de São Paulo. [mestrado] Escola 
de Enfermagem da USP, 2010 (75). 
Item 3.1 Ambiente teórico e prático onde se constrói O Bar Bibitantã 

a. Breve histórico sobre a gênese da Economia Solidária 
b. A Economia Solidária se realiza por meio de empreendimentos econômicos solidários 

Com autorização da autora, sob minha orientação, e numa construção conjunta, a quatro mãos. 



 

Depois da experiência na indústria houve uma iniciativa com as Aldeias Cooperativas onde as 

pessoas viviam, trabalhavam, produzindo a própria subsistência e em relação de troca de mercadorias 

com outras Aldeias, provocando um impulso na organização do movimento sindical (80-81). 

Nesse momento da história muitas experiências de cooperativismo estavam em ascensão na 

Inglaterra e com elas o movimento sindical também inaugurava suas lutas, reivindicações de melhorias, 

greves e conflitos entre trabalhadores e empregadores, o que potencializava as cooperativas (80-81). 

Em 1832 as Bolsas de Trabalho tornaram-se o mecanismo de troca da produção das 

cooperativas, conferindo-lhes viabilidade econômica “com preços calculados conforme o número de horas 

de trabalho gastas em sua produção” e com circulação de uma moeda própria com valor de hora de 

trabalho. 

O cooperativismo configurou-se, então, como modo de produção alternativo ao capitalismo que 

“foi um curto, mas inolvidável momento da história da Grã-Bretanha e também do cooperativismo” (80-81). 

Singer chama esta fase de cooperativismo revolucionário, entretanto: 

o experimento de Owen terminou quando o cooperativismo revolucionário entrou em 

colapso, junto com os sindicatos, com as greves patronais em 1834 [...] a luta entre o 

movimento sindical e a nascente burguesia industrial se travou em 1834 e [...] 

terminou com a vitória do patronato e o esmagamento do movimento operário (81). 

 

Outro antecedente da economia solidária foi o modelo da cooperativa de consumo, em 1844. 

Dezenas de operários constituíram a Cooperativa de Rochdale de consumo e de aplicação em poupança 

que em poucos anos teve um crescimento vigoroso até que em 1864 “tinha 4.747 membros e seu capital 

valia 64 mil libras”. Esse capital proporcionava a constituição de novas cooperativas de produção e seus 

princípios foram adotados por inúmeras cooperativas criadas na Europa (81). 

Com as cooperativas de consumo e de produção, em 1850, surgiram as cooperativas de 

crédito, que adotaram os princípios de Rochdale e respondiam às necessidades dos artesãos e dos 

camponeses europeus (81). 

Por volta de 1852 uma associação reuniu cerca de 150 pessoas e os membros abriram 

poupanças para construir o capital de giro da cooperativa. Essa invenção alemã era a cooperativa de 

crédito. Os empréstimos destinavam-se a financiar investimento produtivo, a porta da cooperativa estava 



 

sempre aberta a pessoas necessitadas de empréstimos, sem distinção de profissão ou classe. 

Cooperativas assim, autogestionadas, com princípios solidários, passaram a ser chamadas Bancos do 

Povo (81). 

No entanto, a autogestão foi deixando de ser operacionalizada aos poucos nas cooperativas de 

crédito e de consumo e seu funcionamento passou a se assemelhar cada vez ao dos intermediários 

convencionais: 

as únicas cooperativas que, em grande parte mantiveram fiéis à autogestão em sua 

prática foram as cooperativas de produção, e em sua maioria as que menos 

cresceram (81) [...] são associações de trabalhadores, artesãos, administradores, 

técnicos, que visam produzir bens ou serviços a serem vendidos em mercados [...] a 

Itália atualmente é o país em que há mais cooperativas de produção (80). 

 

As cooperativas continuaram se desenvolvendo em número crescente de países, mas se 

distanciando da contraposição ao modo de produção capitalista. Até 1870, o que se assistia era uma luta 

intensa entre a classe trabalhadora e empregadores, muitas vezes sangrentas, tais como os 

acontecimentos relacionados ao 1º de maio e ao 08 de março, datas que denunciam massacres 

históricos de trabalhadoras e trabalhadores (81). 

A partir de 1870 as condições de vida da classe trabalhadora começaram mudar em função do 

aumento real dos salários, do reconhecimento do direito à organização sindical e de greve e da 

aprovação das primeiras bases do Estado de Bem Estar Social (81), culminando com a conquista do direito 

ao sufrágio universal. 

Desta forma, a classe trabalhadora passou a ter lugar político e social. O emprego assalariado 

passou a ser um “privilégio”, uma condição social invejável, porque as condições de trabalho e vida não 

eram mais tão ruins e desesperadoras e os trabalhadores, reconciliados com a condição de assalariados, 

deixaram de considerar a autogestão como possibilidade real: 

o cooperativismo perde sua missão transformadora e se torna modalidade de 

empresa participativa, em que a participação efetiva dos sócios se torna cada vez 

mais formal e esvaziada de sentido (81). 

 



 

Essa nova condição explica o longo intervalo entre as experiências de cooperativismo 

revolucionário do século XIX e a “revivência” da economia solidária no final do século XX quando a 

situação mudou novamente, a partir da primeira metade dos anos 1980 quando, sob o domínio do 

neoliberalismo 

o mercado financeiro tornou-se hegemônico e passou a impor sucessivos apertos 

fiscais e monetários, o que reduziu a metade o ritmo de crescimento das economias 

centrais; o livre comércio e a movimentação financeira irrestrita de capitais permitiu 

as multinacionais transferir gradualmente mais e mais linhas de produção para 

países de baixos salários e sem estado de bem-estar digno deste nome; e finalmente 

reformas fiscais diminuíram a carga tributária dos riscos e o montante de gastos 

sociais, ocasionando um redistribuição ao revés da renda (81). 

 

Isto produziu o que se chama desemprego estrutural, “fruto do deslocamento das empresas 

para onde a liberdade de demitir e a ausência de salário mínimo reduzem os custos da força de trabalho 

a uma fração insignificante dos que vigem nos paises industrializados” (81). 

Por outro lado, a expansão sem limites da gestão empresarial capitalista produziu um 

fenômeno inédito, isto é, o modelo taylorista seguido do fordista acabou derrotado pelos métodos 

participativos do toyotismo, que segundo Singer (2003), desde a revolução industrial, favoreceu a classe 

trabalhadora ao convocá-la para a necessidade de maior escolaridade, maior responsabilização pelo 

desempenho de funções mais complexas e a necessária transferência de poder da cúpula à base, uma 

vez que será esta que realizará as metas planejadas pela cúpula. 

Ainda segundo Singer (2003) “para trabalhadores deste calibre, a busca de mais participação 

nas decisões e de mais poder é natural. O horizonte desta busca é a autogestão, ou seja, a eliminação 

total da hierarquia” e é “a partir desta nova situação que se explica a ‘revivência’ da economia solidária 

nos dias atuais” (81). 

b. O processo brasileiro no universo da Economia Solidária 

No Brasil, a economia solidária começou a se constituir de forma mais representativa na 

década de 80, “com o surgimento de várias cooperativas, empresas de autogestão e outros 



 

empreendimentos congêneres”, entretanto, “o espaço de discussão e articulação nacional começou a ser 

formado durante as atividades da economia solidária no I Fórum Social Mundial3”(79). 

Naquele cenário, entidades nacionais em conjunto com o Governo do Rio Grande do Sul 

decidiram constituir um Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária para 

organizar as atividades da economia solidária no II e III Fórum Social Mundial, 

reunindo várias iniciativas de entidades nacionais e de organizações e redes 

internacionais ligadas ao tema. O Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia 

Solidária acabou se tornando uma referência nacional e internacional para as 

atividades ligadas ao Fórum Social Mundial e até mesmo para outras atividades (79). 

 

Durante a organização das atividades do III Fórum Social Mundial 

tendo uma conjuntura que apontava para a eleição do candidato do Partido dos 

Trabalhadores para a Presidência da República, esse Grupo de Trabalho programou 

a realização de uma reunião nacional ampliada para discutir o papel da economia 

solidária no futuro governo. Essa reunião foi realizada em novembro de 2002 e nela 

decidiu-se elaborar uma Carta para o Presidente eleito, sugerindo a criação de uma 

Secretaria Nacional de Economia Solidária. Também nessa reunião decidiu-se 

realizar em dezembro, a 1ª Plenária Nacional de Economia Solidária (79). 

 

A finalidade da Plenária era iniciar o debate e aprofundamento de uma plataforma política para 

o fortalecimento da Economia Solidária no Brasil, ou seja, o conjunto de prioridades “relacionadas às 

finanças solidárias, ao marco jurídico para os empreendimentos econômicos solidários, à formação e à 

educação, às redes de produção, comercialização e consumo, à democratização do conhecimento e da 

tecnologia e à organização social de economia solidária” (79). 

                                                 
3 “Conforme define sua Carta de Princípios, o Fórum Social Mundial é um espaço internacional para a reflexão e organização de 
todos os que se contrapõem à globalização neoliberal e estão construindo alternativas para favorecer o desenvolvimento humano 
e buscar a superação da dominação dos mercados em cada país e nas relações internacionais. O Fórum Social Mundial (FSM) 
se reuniu pela primeira vez na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, entre 25 e 30 de janeiro de 2001, 
com o objetivo de se contrapor ao Fórum Econômico Mundial de Davos. Esse Fórum Econômico tem cumprido, desde 1971, 
papel estratégico na formulação do pensamento dos que promovem e defendem as políticas neoliberais em todo mundo. Sua 
base organizacional é uma fundação suíça que funciona como consultora da ONU e é financiada por mais de 1.000 empresas 
multinacionais. Leia o texto de Francisco Whitaker e veja mais detalhes sobre a origem do FSM. O Comitê Organizador do FSM 
2001 foi formado por oito entidades brasileiras: Abong, Attac, CBJP, Cives, CUT, Ibase, MST e Rede Social de Justiça e Direitos 
Humanos. Foi criado também um escritório, em São Paulo (Brasil), que, desde 2000 até os dias de hoje, apóia e dá suporte ao 
processo FSM, ao Conselho Internacional (CI) do FSM e suas comissões e aos comitês organizadores dos eventos anuais do 
FSM. Além de integrarem o CI e suas comissões, as oito entidades conformam atualmente o chamado Coletivo Responsável 
pelo Escritório do FSM no Brasil” (82). Disponível em: http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=2&cd_language=1 
Acesso em 15.03.2012. 



 

Com a participação de mais de 200 pessoas, a 1ª Plenária referendou a Carta produzida em 

novembro e decidiu pela realização da 2ª Plenária Nacional, realizada em janeiro 2003 e que já contou 

com a participação de mais de 1000 pessoas, durante o III Fórum Social Mundial. 

A 2ª Plenária decidiu pela constituição do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, FBES, 

numa outra Plenária Nacional, porque a decisão deveria ser antecedida de encontros estaduais que 

preparariam a discussão nacional e elegeriam delegados para a mesma. 

Assim, o FBES foi criado em junho de 2003 na 3ª Plenária, no mesmo momento de criação da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária, SENAES, no Ministério do Trabalho e Emprego e “passou a 

ter o papel de interlocutor com a SENAES, no sentido de apresentar demandas, sugerir políticas e 

acompanhar a execução das políticas públicas de economia solidária” (79). 

Avalia-se que 

a decisão do Governo Federal de criar a Secretaria Nacional de Economia Solidária, 

respondendo positivamente às mobilizações feitas no campo da economia solidária 

(seminários, plenárias, fóruns), significa uma mudança profunda nas políticas 

públicas de trabalho e emprego que visam à geração de renda e a garantia de 

direitos de cidadania da população menos favorecida na sociedade. As outras 

formas de trabalho associado e cooperado ganharam espaço e reconhecimento ao 

lado das demais políticas de geração de emprego (79). 

 

Portanto, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, SENAES4, é “parte da história de 

mobilização e articulação do movimento da economia solidária existente no país” e 

foi criada no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego com a publicação da Lei nº 

10.683, de 28 de maio de 2003 e instituída pelo Decreto n° 4.764, de 24 de junho de 

2003, fruto da proposição da sociedade civil e da decisão do Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva (79). 

 

O Decreto 5063, de 08 de maio de 2004, estabeleceu as seguintes competências da SENAES: 

I - subsidiar a definição e coordenar as políticas de economia solidária no âmbito do 

Ministério do Trabalho e Emprego; 

II - articular-se com representações da sociedade civil que contribuam para a 

determinação de diretrizes e prioridades da política de economia solidária; 

                                                 
4 Aqui fica todo o reconhecimento e homenagens ao Prof.º Paul Singer, Secretário Nacional de Economia Solidária, no ano de 
seu 80º aniversário. Que continue nos iluminando e inspirando com sua vida pessoal e acadêmica militante. 



 

III - planejar, controlar e avaliar os programas relacionados à economia solidária; 

IV - colaborar com outros órgãos de governo em programas de desenvolvimento e 

combate ao desemprego e à pobreza; 

V - estimular a criação, manutenção e ampliação de oportunidades de trabalho e 

acesso à renda, por meio de empreendimentos autogestionados, organizados 

de forma coletiva e participativa, inclusive da economia popular; 

VI - estimular as relações sociais de produção e consumo baseadas na cooperação, 

na solidariedade e na satisfação e valorização dos seres humanos e do meio 

ambiente; 

VII - contribuir com as políticas de microfinanças, estimulando o cooperativismo de 

crédito, e outras formas de organização deste setor; 

VIII - propor medidas que incentivem o desenvolvimento da economia solidária; 

IX - apresentar estudos e sugerir adequações na legislação, visando ao 

fortalecimento dos empreendimentos solidários; 

X - promover estudos e pesquisas que contribuam para o desenvolvimento e 

divulgação da economia solidária; 

XI - supervisionar e avaliar as parcerias da Secretaria com outros órgãos do Governo 

Federal e com órgãos de governos estaduais e municipais; 

XII - supervisionar e avaliar as parcerias da Secretaria com movimentos sociais, 

agências de fomento da economia solidária, entidades financeiras solidárias e 

entidades representativas do cooperativismo; 

XIII - supervisionar, orientar e coordenar os serviços de secretaria do Conselho 

Nacional de Economia Solidária; 

XIV - apoiar tecnicamente os órgãos colegiados do Ministério do Trabalho e 

Emprego, em sua área de competência; e 

XV - articular-se com os demais órgãos envolvidos nas atividades de sua área de 

competência (79). 

 

Desta forma, o Ministério do Trabalho e Emprego 

passou a assumir, para além das iniciativas de emprego e de proteção dos 

trabalhadores assalariados, o desafio de implementar políticas que incluam as 

demais formas de organização do mundo do trabalho e proporcionem a extensão 

dos direitos ao conjunto dos trabalhadores (79). 

 

Entre os objetivos da SENAES destacam-se os de 

1. viabilizar e coordenar atividades de apoio à Economia Solidária no território nacional com vistas à 

geração de trabalho e renda, inclusão social e promoção do desenvolvimento justo e solidário (79); 

2. proporcionar a visibilidade e articulação da economia solidária; 



 

3. oferecer subsídios nos processos de formulação de políticas públicas; 

4. mapear a economia solidária no Brasil (83). 

 

Para a consecução da visibilidade, oferecer subsídios para formulação de políticas públicas e 

mapear o universo da economia solidária no Brasil, a SENAES desenvolveu o Sistema Nacional de 

Informações em Economia Solidária (SIES), composto por informações de Empreendimentos Econômicos 

Solidários (EES) e de Entidades de Apoio, Assessoria e Fomento (EAF) (83). 

A SENAES é uma estratégia de governo que produz uma resposta concreta às análises das 

mudanças sociais, econômicas e financeiras ocorridas globalmente nas últimas décadas e que indicam a 

fragilização do modelo tradicional de relação capitalista de trabalho, ou seja, 

por um lado, o aumento da informalidade e a precarização das relações formais de 

trabalho afirmaram-se como tendência em uma conjuntura de desemprego em 

massa. De outro lado, o aprofundamento dessa crise abriu espaço para o surgimento 

e avanço de outras formas de organização do trabalho, conseqüência, em grande 

parte, da necessidade dos trabalhadores encontrarem alternativas de geração de 

renda (79). 

 

O Atlas da Economia Solidária no Brasil (84) demonstra que 

na Economia Solidária encontramos milhares de trabalhadores e trabalhadoras 

organizados de forma coletiva gerindo seu próprio trabalho e lutando pela sua 

emancipação. São iniciativas de projetos produtivos coletivos, cooperativas 

populares, redes de produção, comercialização e consumo, instituições financeiras 

voltadas para empreendimentos populares solidários, empresas autogestionárias, 

cooperativas de agricultura familiar, cooperativas de prestação de serviços, entre 

outras. Esta nova realidade do mundo do trabalho contribui, de forma significativa, 

para o surgimento de novos atores sociais e para construção de novos espaços 

institucionais (79, 83). 

 

Em síntese, pode-se afirmar que a SENAES colabora com “a missão do Ministério do Trabalho 

e Emprego fomentando e apoiando os Empreendimentos Econômicos Solidários por meio de ações 

diretas ou por meio de cooperação e convênios com outros órgãos governamentais (federais, estaduais e 

municipais) e com organizações da sociedade civil que atuam com a economia solidária” (79). 



 

c. A articulação dos universos políticos: Economia Solidária e Saúde Mental 

A iniciativa de articulação da Saúde Mental com a Economia Solidária foi motivada por uma 

série de determinantes identificados pela Coordenação Nacional de Saúde Mental a partir do ano de 

2004, entre os quais: 

1. crescimento do número de experiências de geração de renda em todo o território nacional; 

2. a maioria das experiências (130 – cento e trinta) cadastradas no Ministério da Saúde localizavam-

se nas Regiões Sul e Sudeste; 

3. os movimentos sociais organizados da saúde mental reivindicavam uma política para o setor (85). 

O convite à SENAES, mediante o reconhecimento de semelhanças e identidades entre os dois 

campos, a aproximação teve o objetivo de 

construir um efetivo lugar social para as pessoas com transtornos mentais e/ou 

transtornos decorrentes ao uso abusivo e dependência de álcool e outras drogas por 

meio de ações capazes de ampliar a autonomia e melhorar as condições concretas 

de vida. Dessa parceria, MS e MTE nasceu a Política Nacional de Saúde Mental e 

Economia Solidária (85). 

 

A 1ª Oficina Nacional de Experiências de Geração de Trabalho e Renda de Usuários de 

Serviços de Saúde Mental, promovida pelos dois Ministérios em 2004, deu origem a uma seqüência de 

ações e regulamentações que possibilitaram a consolidação duas diretrizes essenciais da Reforma 

Psiquiátrica: oferecer respostas concretas às solicitações dos movimentos organizados da saúde mental 

e responder à necessidade básica de qualquer cidadão, que é o direito de acesso aos bens de consumo, 

culturais, sociais, imaterias, por meio do trabalho (85). 

Estas respostas se concretizaram com a publicação da Portaria nº 1.169, de 07 de julho de 

2005 e uma seqüência de iniciativas de formação e capacitação de gestores, trabalhadores, usuários (85). 

Do ponto de vista da cobertura territorial, a Política Nacional de Saúde Mental e Economia 

Solidária, em números, demonstra uma curva de crescimento consistente, ascendente, em termos 

quantitativos em todas as unidades federativas (61) e a consistência desta tendência pode ser observada 

na tabela a seguir. 

 



 

Tabela 1: Empreendimentos solidários por ano (2004-2010). 

ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

empreendimentos 130 151 239 256 345 380 640 

 
Fonte: Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de Saúde Mental. 2010. (61, 85). 

 

Do ponto de vista do investimento financeiro para fortalecimento das iniciativas, as Chamadas 

do Ministério da Saúde, nos termos da Portaria nº 1.169, nas suas diversas edições, desde 2005, 

observa-se também uma curva ascendente e, com o passar dos anos, mais distribuída pelos Estados da 

Federação (61, 85): 

 

Tabela 2: Série histórica: Incentivo financeiro Portaria nº 1.169 – 2005 a 2010. 

ano 2005 2006 2007 2008 2009 20010 

Número de iniciativas 6 19 6 41 148 193 

Total de repasses 70.000,00 190.000,00 65.000,00 275.000,00 980.000,00 1.510.000,00 

 
Fonte: Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de Saúde Mental. 2010. (61, 85). 

 

E do ponto de vista da formulação do marco jurídico para a atual Política Nacional de Saúde 

Mental e Economia Solidária, quatro encontros nacionais se destacam, como fóruns dos movimentos 

organizados da saúde mental. 

Um deles foi a Conferência Temática sobre Cooperativismo Social5, realizada em maio de 

2010, em Brasília, que construiu uma pauta unificada de propostas para a formulação do marco jurídico 

das cooperativas sociais em consonância com a realidade socioeconômica e política brasileira atual. O 

eixo orientador e texto de referência deste evento foi a Lei das Cooperativas Sociais6. As sínteses foram 

pactuadas intersetorialmente e encaminhadas aos dois outros grandes fóruns dos movimentos 

organizados da saúde mental e economia solidária, a II Conferência Nacional de Economia Solidária: pelo 

                                                 
5 Conferência Temática sobre Cooperativismo Social. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=33931&janela=1 Acesso em 17.03.2012. 
6 Ministério da Saúde. Lei Nº 9.867, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas 
Sociais (52). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9867.htm Acesso 17.03.2012. 



 

direito de produzir e viver em cooperação de maneira sustentável e a IV Conferência Nacional de Saúde 

Mental Intersetorial (54), realizadas em Brasília, entre os meses de junho e julho de 2010. 

O quarto fórum nacional intersetorial, o II Encontro Nacional de Experiências de Geração de 

Trabalho e Renda da Saúde Mental: Rumo ao Cooperativismo Social, foi realizado no Rio de Janeiro, nos 

dias 06 e 07 de dezembro de 2011 e teve como objetivo 

debater sobre o cenário atual da Rede Brasileira de Saúde Mental e Economia 

Solidária, as estratégias de incubação, inovação tecnológica e sustentabilidade dos 

projetos, o marco jurídico do cooperativismo social, bem como apresentar propostas 

para o Programa Nacional de Apoio ao Cooperativismo Social que será lançado em 

breve pelo governo federal (85). 

 

d. A Política Nacional de Saúde Mental e Economia Solidária se realiza por meio de 

empreendimentos econômicos solidários 

Empreendimentos Econômicos Solidários, EES, compreendem formas comunitárias e 

democráticas de organizar a produção e o consumo de diversas modalidades, organizações econômicas 

compostas por indivíduos, grande maioria excluídos do mercado de trabalho, como alternativa coletiva de 

sobrevivência, realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, de 

fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos populares), de comercialização (compra, 

venda e troca de insumos, produtos e serviços) e de consumo solidário (86): 

são organizações suprafamiliares, singulares e complexas, como associações, 

cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de trocas, 

redes e centrais cujos participantes ou sócios (as) são trabalhadores (as) dos meios 

urbano e rural que exercem coletivamente a gestão das atividades, assim como a 

alocação dos resultados permanentes (86). 

 

Os EES se caracterizam por práticas que articulam atividades econômicas com ações de 

cunho educativo e cultural, onde a relação de solidariedade gera resultados materiais e ganhos extra-

econômicos, chamados de ganhos imateriais. Neste caso, a divisão do trabalho que visa apenas 

maximizar o lucro cede espaço para que todos os atores possam compartilhar das responsabilidades e os 



 

ganhos de maneira igualitária, melhorando a qualidade de vida das trabalhadoras e trabalhadores (86). 

Nesse sentido, 

o termo empreendimento econômico solidário é usado para se referir aos mais 

diversos tipos de experiências de economia solidária. De um modo geral, 

compreende modalidades de trabalho às quais acorrem indivíduos que vivem 

ordinariamente do emprego da sua força de trabalho e nas quais encontram guarida 

categorias sociais postas à margem dos sistemas convencionais de ocupação e de 

distribuição da riqueza, dependentes do setor privado e do Estado. Adotam, em 

proporção variável, arranjos coletivos na posse dos meios de produção, no processo 

de trabalho e na gestão do empreendimento, [...] por meio da socialização dos meios 

de produção e da democratização do poder econômico (86). 

 

Uma das contribuições dos EES aos trabalhadores e trabalhadoras é possibilitar o 

desenvolvimento de suas habilidades, o resgate de sua auto-estima e identidade na relação de 

cooperação e solidariedade. Assim, permite por meio do trabalho, a produção e geração de renda, o 

resgate dos saberes e histórias das pessoas, aproveitando as potencialidades individuais e coletivas. 

Para Gaiger (2003) o surgimento dos EES, de um modo geral, decorre da conjunção de cinco 

circunstâncias: a presença de uma identidade no modo associativo, comunitário, de se organizar para o 

trabalho; a existência de coletivos populares organizados, com lideranças legítimas e ativas; a redução de 

postos de trabalho convencionais, por maior seletividade destes ou ineficiência das políticas públicas 

destinadas a gerar oportunidades econômicas; a mediação de organizações representativas ou de apoio 

que impulsionem as experiências para o crescimento e ruptura com padrões de subsistência e 

reprodução capitalista de organização do trabalho; e a formação de um cenário político e ideológico que 

reconheça e fortaleça as alternativas de atividades econômicas solidárias (87). 

Ou, de outra forma, EES são 

os diversos tipos de atividade econômica, baseados na associação voluntária, na 

propriedade comum dos meios de produção, na gestão coletiva, no exercício de 

poder exercido pela comunidade de trabalhadores e no esforço mútuo, em prol de 

interesses comuns (88). 

 

A característica dos EES de atuar simultaneamente na esfera econômica, social e política, 

negando a dicotomia entre interesses econômicos e questões sociais, reconhece e busca a superação 



 

das necessidades materiais e imateriais (lugar social, autonomia, reconhecimento, aprendizado, entre 

outros) dos trabalhadores e trabalhadoras (87) porque o papel dos empreendimentos econômicos 

solidários, 

a ser verificado, consiste em dar provas palpáveis de que são estruturalmente 

superiores a gestão capitalista, no desenvolvimento econômico e na geração de 

bem-estar social, por disporem de vantagens comparativas, decorrentes da sua 

forma social de produção específica (87). 

 

Portanto, o conceito deve ser sempre utilizado com crítica, o que evidencia as qualidades 

emancipatórias e promissoras das alternativas de produção econômica na perspectiva da Economia 

Solidária, levando em consideração sempre o contexto político, cultural e científico referido (87). 

Para tal, no conjunto de atividades econômicas, pois EES pressupõe atividade econômica, e 

nas formas de organização dos processos de trabalho nos EES, quatro características devem ser 

observadas e compreendidas como categorias, sempre e necessariamente presentes na perspectiva da 

Economia Solidária (84): 

a. Cooperação: existência de interesses e objetivos comuns, união dos esforços e capacidades, 

propriedade coletiva parcial ou total de bens, partilha dos resultados e responsabilidade solidária 

diante das dificuldades; 

b. Autogestão: exercício de práticas participativas de autogestão nos processos de trabalho, nas 

definições estratégicas e cotidianas dos empreendimentos, na direção e coordenação das ações 

nos seus diversos graus e interesses; 

c. Atividade Econômica: agregação de esforços, recursos e conhecimentos para viabilizar as 

iniciativas coletivas de produção, prestação de serviços, beneficiamento, crédito, comercialização e 

consumo; 

d. Solidariedade: preocupação permanente com a justa distribuição dos resultados e a melhoria das 

condições de vida de participantes. Comprometimento com o meio ambiente saudável e com a 

comunidade, com os movimentos emancipatórios e com o bem estar de trabalhadoras (es) e 

consumidoras (es) (84). 

 



 

Além disso, para fomentar o desenvolvimento da organização dos processos de trabalho dos 

EES no campo da saúde mental são necessários: fortes laços de cooperação e confiança entre os 

agentes locais, investimento nas potencialidades dos sujeitos envolvidos nos diversos projetos de 

geração de trabalho e renda (formação política e técnica), investimento financeiro e teórico para 

incubação dos empreendimentos, estratégias de reconhecimento das atividades produtivas adequadas 

aos locais e sujeitos participantes, e parcerias com outros projetos, empreendimentos e sociedade civil 

organizada para a construção de redes solidárias (89). 


