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A Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de São Paulo é um movimento organizado da 

saúde mental que envolve os projetos interessados e militantes neste tema, que tem como característica 

ser independente, comprometida com a função social de cooperar na formulação do marco jurídico, 

teórico e conceitual no tema das Cooperativas Sociais e com o alinhamento legislativo das questões 

relacionadas ao mundo do trabalho. 

O Projeto de Pesquisa-mãe previa no seu objetivo 2: fomentar a construção de uma Rede de 

Economia Solidária no campo da Saúde Mental no município de São Paulo e para tal reservou uma das 

bolsas de iniciação científica do CNPq para este fim. 

O objetivo específico daquele estudo (152) foi construir, manter e alimentar a página eletrônica 

da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária. O início do trabalho foi realizado por uma aluna do 

Curso de Graduação em Economia da Faculdade de Economia da USP2.  Após o pontapé inicial, no 1 

Curso de Multiplicadores em Saúde Mental e Economia Solidária, em abril de 2009, a Rede tem uma 

                                                 
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  
2Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de São Paulo. Disponível em: http://saudeecosol.wordpress.com/ Acesso em 
04.03.2010. A página é alimentada e atualizada pelo Educador Social Leonardo Penafiel Pinho, consultor de Economia Solidária 
da Rede desde sua organização inicial. Colaborador e formulador dos temas e metodologias do Curso de Multiplicadores em 
Saúde Mental e Economia Solidária e do Edital da União Européia. 
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agenda sistemática e uma pauta de organização, com reuniões mensais, realizadas no Conselho 

Regional de Psicologia de São Paulo3 e conta com presença expressiva dos EES. 

A primeira experiência de formação, no contexto deste projeto de extensão universitária e do 

desenvolvimento dos objetivos da Pesquisa-mãe, e seguindo este princípio ético-metodológico foi o 

Curso de Mutiplicadores de Saúde Mental e Economia Solidária. 

Este resultado todo foi francamente surpreendente. A equipe de coordenação pedagógica e de 

apoio optou por oferecer inicialmente 25 vagas, acreditando que não seriam preenchidas. Ao final de 07 

(sete) sábados consecutivos, pela manhã, 32 (trinta e duas) horas de trabalho intenso, formaram-se 58 

(cinquenta e oito) multiplicadores, entre usuários dos serviços que trabalham nos EES, trabalhadores dos 

serviços, alunos de graduação e pós-graduação, educadores populares. 

Outro resultado surpreendente do Curso foi o processo de escolha da moeda social da Rede, o 

QUALQUER. 

A Moeda Social QUALQUER foi o resultado das discussões e propostas feitas pelos usuários e 

técnicos da Rede de Saúde Mental durante o Curso de Multiplicadores, em função dos conteúdos 

apresentados, discutidos e problematizados. 

Durante a realização do Curso foi ficando claro que a Rede precisava de um mote agregador, 

identitário, que pudesse fortalecer simbolicamente este novo coletivo que se juntava e mostrava sua 

capacidade de organização em torno da questão do trabalho e da busca por novas formas de relação 

com o mundo do trabalho. Este rumo era a Economia Solidária e as discussões sobre Cooperativismo 

Social. 

Enfim, o QUALQUER foi lançado no dia 23 de maio de 2009 durante a I Feira de Saúde Mental 

e Economia Solidária. 

o processo de escolha do nome da Moeda demorou mais de dois meses, tendo sido 
propostas também os seguintes nomes: Zumbi, qualquer, saci, amor, afecto, lero, 
gentileza, trampo, troco, igualdade, sol, rei, imperador, moitará, saci, saciloko, biruta, 
moringa, triunfo, viasampa, treze, pinel, eclipse. A escolha do nome foi realizado no 
último dia do Curso de Formação de Multiplicadores de Saúde Mental e Economia 
Solidária (EEUSP). A partir de uma dinâmica onde cada proposta de nome foi 
defendida apresentando seus argumentos, no final do processo duas propostas 
ficaram: Tantã e Qualquer. E coletivamente foi decidido que o melhor nome para a 
Moeda Social da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária é o QUALQUER. 

                                                 
3 A sustentação da regularidade e sistematização das reuniões e da agenda da Rede e de suas atividades se deve 
majoritariamente às lideranças de Marília Capponi (do Bar Saci) e Leonardo Penafiel Pinho. 
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QUALQUER é sempre utilizado como uma pessoa sem valor e invisível socialmente. 
Nesse sentido, os usuários de saúde mental, como catadores, moradores em 
situação de rua, e demais segmentos sociais, onde a invisibilidade social e o 
preconceito são marcantes, são tratados com um QUALQUER. Viemos a partir da 
escolha do nome QUALQUER afirmar, que todas e todos os seres humanos tem 
VALOR e merecem ter reconhecimento social pelo que produzem e criam. Além 
disso, queremos afirmar que a construção de nossa Feira e de nossa REDE é feita 
de QUALQUER pessoa que queira construir uma sociedade solidária, justa e sem 
moradores em manicômios4. 

 

 

Desde 2009, o QUALQUER passou a circular nas 06 (seis) Feiras de Saúde Mental e 

Economia Solidária, realizadas sistematicamente no primeiro e no quarto trimestres da cada ano. Desde 

sua última versão a Feira ocupa o Parque Mário Covas, na Avenida Paulista, com o apoio da Secretaria 

Municipal do Verde e Meio Ambiente. 

Hoje, em 2012, Quantos somos5? 

Número de Projetos / Empreendimentos Cadastrados: 63 

Total de Pessoas Envolvidas: 1420 

Cidades em Rede: Todas as Regiões da Cidade de São Paulo e de Campinas, Mogi das 

Cruzes, Piracicaba, Suzano, Guarulhos, Santo André, Salto, Diadema, São Bernardo do Campo, Santa 

Rita do Passa Quatro, Embu das Artes, Osasco, Mauá, São Carlos, Itapevi. 

 

 

Fonte: Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de São Paulo. 2012. 

 

                                                 
4Moeda Social: QUALQUER será lançada na I Feira de Saúde Mental e ECOSOL. Disponível em: 
http://saudeecosol.wordpress.com/2009/05/19/moeda-social-qualquer-sera-lancada-na-i-feira-de-saude-mental-e-ecosol/ Acesso 
em 26.03.2012. A primeira impressão das notas de QUALQUER foi financiada pela Coordenação do Grupo Técnico de Ações 
Estratégicas da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por determinação da Drª Sônia Barros, então Coordenadora do 
GTAE. 
5 Sistematização realizada por Leonardo Penafiel Pinho (Anexo 4). 
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Mais de 50% (cinqüenta por cento dos EES da Rede) não são formalizados; faltam pontos de 

comercialização na perspectiva do comércio justo; falta capacitação, instrumentalização e 

profissionalização; falta financiamento, acesso a crédito e a informações sobre agências de fomento. 

Este cenário é muito bem partilhado entre os EES que compõem a Rede. São entendidos 

como desafios para serem enfrentados e não limites que imobilizam. 

Não por acaso, entre as atividades políticas da Rede, cabe ressaltar a recente constituição da 

Cooperativa Social 18 de Maio6 cuja função estratégica é viabilizar e dar suporte jurídico às atividades 

econômicas dos EES não formalizados e tencionar o diálogo nacional sobre a revisão da Lei das 

Cooperativas Sociais. 

É por isso que este estudo defende que a Rede se constitui como um campo fértil para o 

desenvolvimento de projetos de extensão universitária, para produção de conhecimentos científicos e 

populares. São atividades ao mesmo tempo fazedoras, pensadoras e transformadoras. 

 

                                                 
6 Diretoria Eleita da Cooperativa Social 18 de Maio. Disponível em: http://saudeecosol.wordpress.com/2011/11/10/diretoria-eleita-
da-cooperativa-social-18-de-maio/ Acesso em: 26.03.2012. 



 

 

Cadastro da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de São Paulo7 

1. Empreendimentos Econômicos Solidários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Cadastro sistematizado pelo Educador Social Leonardo Penafiel Pinho. 2011. 

1. A vaidosa empreendimento solidário em bijuteria 

2. Aconchego 

3. AFIC - Associação familiar de integração e cidadania 

4. Aroma Brasil 

5. Arte em tecido 

6. Arteiros 

7. Associação de saúde mental de Suzano 

8. Associação loucos pela vida 

9. Atelier livre 

10. Barraca de doces do balaio 

11. Carinho feito a mão 

12. Casa das Oficinas – Piracicaba 

13. Casa do Saci 

14. Cecco Raul Seixas 

15. Ceccoupage 

16. Chef´s em ação 

17. Copiadora Franco Basaglia 

18. Doces Alquimistas 

19. Empório Mix 

20. FASAM Estação Brasil 

21. Grupo de amarradinho 

22. Marchetaria 

23. Mentes estúdio artes & vídeo / Associação Anima 

24. Mix biju 

25. Modelarte 

26. O Bar Bibitantã 

27. Oficina culinária e eventos Armazém das Oficinas 

28. Oficina de geração de renda canto das artes 

29. Oficina de pintura do CAPSII Piracicaba 

30. Oficina de sonhos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Oficina de trabalhos manuais faz de tudo 

32. Oficina harmonia (artesanato costura e biju) 

33. Oficina pedraria (nome provisório) 

34. Oficina transformação (artesanato caixas e bonecos) 

35. Passo a passo marchetaria 

36. Projeto arte 

37. Projeto CrerSer formação de jovens jardineiros 

38. Projeto Gera Ação 

39. Projeto Papelão 

40. Projeto Talento à Beça Cecco Eduardo Lleite "Bacuri" 

41. Reciflora grupo de jardinagem voltado a geração de renda 

42. Rede PROSOL 

43. Retalho vivo bolsas e acessórios 

44. RISSCA - rede de incentivo à saúde e a satisfação corporal e alimentar 

45. Serviço de geração de renda casa das oficinas: oficina de culinária sabor da vida 

46. Serviço de geração de renda casa das oficinas: oficina harmonia 

47. Sonho horta 

48. Tser 

49. Projeto Tear – Guarulhos 

Oficina de papel reciclado artesanal 

Oficina de serigrafia e personalização 

Oficina vitral 

Oficina de mosaico 

Oficina de velas e sabonetes 

Oficina de marcenaria 

50. Núcleo de Oficinas e Trabalho (NOT) Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira em 
parceria com a Associação Cornélia Vlieg 

Oficina de vitral artesanal 

Oficina de costura 

Oficina de papel artesanal 

Oficina de marcenaria 

Oficina de vitral plano 

Oficina de culinária e nutrição 

Oficina agrícola 

Oficina de serralheria 

Oficina de construção civil e ladrilho hidráulico 

Oficina gráfica 



 

 

2. Locais e formas de comercialização 

� Feiras e Bazares 

� Por encomenda 

� Sede do Empreendimento 

� Ponto Fixo de Comercialização (Loja) 

� Outras Lojas (em consignação) 

3. Prestação de serviços 

3.1 Produção e organização de festas, eventos, coquetéis 

� Serviço de garçom e barman 

� CoffeeBreak 

� Fornecimento de refeição transportada e alimentos para cantinas e bares (fornecimento de salgados 

diversos, pizzas, bolos, tortas) 

3.2 Costura em geral 

3.3 Jardinagem, zeladoria de praças e parques e limpeza de terrenos e serviços gerais 

� Paisagismo, Plantas ornamentais, Flores, Plantas frutíferas, temperos e ervas.  

3.4 Criação artística 

� criação de cartazes, folders, panfletos, design para banners 

� logotipos 

� bonecos para hqs, mascotes etc (model shits) 

� ilustração 

� bandeiras para esporte – associação e panô 

� serviço de web design (sites, blog, web tv, rádio online, etc) 

� desenho animado 

� curta metragem (flash) 

� filmagem e edição de vídeos para shows, eventos, aulas etc. 

� locução para eventos 

3.5 Alimentícios 

� Produção de doces e bolos: Trufa, Cavaca, Cones recheados, Pão de mel, Pirulito de chocolate, 

Bombocado, Curau de abóbora, Biscoitos e cokies, Palha italiana 

� Salgados diversos, Lanches, Torta salgada 

� Mel e própolis, Favo de mel 



 

 

3.6 Decoração 

� Mosaico em Vidro 

� Luminárias (Abajures, lustres, arandelas) 

� cachepôs para vela 

� porta retratos 

� Vitrais de portas e janelas, e produtos revestidos com vidros (potes, porta jóias, mesas, cadeiras, 

suporte para telefone, bandejas giratórias e produtos personalizados) 

� Relógio com fundo de garrafa (reaproveitamento) 

� Cinzeiros em fusing 

3.7 Madeira 

� com aplicação de marchetaria de cipó nas peças 

� Armários 

� Mesas 

� Bandejas giratórias 

� Linha de artesanato para escritório e cozinha 

� Utilitários de madeira recorbertos por marchetaria com folhas de madeira 

� Porta retratos de madeira com aplicação de fusing 

3.8 Ferro 

� Cabideiros 

� Suporte vasos 

� Espelhos 

� Quadros 

� Mesas e cadeiras 

� Serviços sob encomenda de portões, portas e janelas 

3.9 Tecido 

� aventais, porta bijuterias, bolsas, almofadas, tapetes; jogos de banheiro 

� patchwork, confeccionando bolsas e tapetes 

� camisetas e bolsas bordadas com pedraria 

� carteiras, chaveiros de bichos 

� jogos infantis, marias e jogo da velha 

� colchas de crochê 

� bonecas de amamentação 

� tapetes em tear 

 



 

 

3.10 Papelaria Artesanal 

� Blocos de Papel reciclado reutilizando aparas de papel diversos, fibras naturais e sementes 

� Papel reciclado artesanal simples sem fibra nos tamanhos A4 (21x29,7cm), A3 (40x50cm), A2 

(50x70cm) e A1 (66x96cm) 

� Papel reciclado artesanal com semente de grama, salsa, boca de leão, cravo, petúnia, violeta, 

camomila, erva doce, onze horas, melissa e amor perfeito tingidos ou não com borra de café 

� Agendas, Cadernos, Pastas, Caixas, Cartões, Marcador de Livro  

� Convites em papéis artesanais 

� Papéis industriais e tecidos 

� Brindes personalizados 

3.11 Agroecologia e Orgânica 

� Agricultura orgânica (hortaliças, legumes e frutas) e fitoterápicos  

4. Artesanato (Acessórios) 

� Bolsas, Ecobags, Cachecol, Echarpes 

� Chaveiros, Carteiras 

� Anéis, Colares, Pulseiras, Tiaras, Broches, Anéis de pedras brasileiras 

� Caixas de madeira, Caixas de decopagem 

� Bonecos de papel, Animaizinhos de material reciclável, Giramundos (flor de mandacaru), Mandalas, 

Origami, Biscuit 

� Jogos de mesa americano 

5. Roupas 

� Camisetas diversos modelos, com aplicação (crochê, tecido, pintura a mão) 

� Camiseta manga longa, Baby look, regata, infantil 

� Moletom fechado; Moletom com ziper e capuz 

6. Arte 

� Pinturas artísticas em telas, em papelão, caixas de madeira e gravuras em papel 

� telas de 50x 70 cm pintadas com técnica acrílica 

� Escultura, Xilogravuras 

7. Brinquedos educativos 

� Xadrez, Dama, Ludo, Bonecas pela Diversidade (Negras (os), Deficientes, Indígenas), Carros de 

Montar – em madeira 

 



 

 

8. Velas e Sabonetes artesanais 

� Velas decorativas, para brindes e lembrançinhas de festas, aromatizadas. 

� Sabonetes decorativos, para brindes e lembrancinhas de festas 

� Aromatizadores de ambiente 


