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1 – Apresentação 

Empreender é um processo essencialmente humano, com toda a 
carga que isto representa: ações dominadas pela emoção, pelos 
desejos, pelos sonhos, pelos valores, pela impossibilidade de se 
eliminar a incerteza, pela necessidade de se construir a partir da 
ambiguidade e do indefinido, pela inevitabilidade do erro diante de 
caminhos não percorridos, pela ousadia, rebeldia, inconformismo, 
crença na capacidade de mudar o mundo e pela indignação diante de 
iniquidades sociais. Empreender é principalmente um processo de 
construção do futuro.  

(DOLABELA, 2008). 

 

Este documento apresenta as diretrizes gerais para a formação dos 

integrantes dos empreendimentos populares e solidários de acordo com a Lei nº. 

9394/96, o Decreto nº. 5.154/04 e a Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 

14/97), da Incubadora Pública de Empreendimentos Populares e Solidários do 

município de Diadema, previstos na política pública da Prefeitura do Município 

de Diadema através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.  

“Nossa compreensão do que é incubar baseia-se em processos de 

aprendizagem.” Ao longo dos tempos, vários pensadores têm dispendido 

esforços na tentativa de explicar as relações de trabalho na sociedade 

capitalista, o que difere conforme a época e devido às mudanças que essa vem 

sofrendo.  

A revolução francesa, a revolução inglesa e as revoluções industriais 

tiveram papel fundamental nas principais transformações das relações sociais e 

no mundo do trabalho. Vários fatores podemos usar, como por exemplo o 

Fordismo e Taylorismo, assim como as várias crises sofridas pelo sistema 

capitalista também que impulsionaram mudanças radicais nessas relações. 

Quem não arrisca não produz grandes descobertas. Assim como 

acontece na ciência, os avanços sociais dependem da quebra de paradigmas, 

da mudança de crenças que alavanquem mudanças de comportamento. 

A economia solidária se mostra como alternativa viável por propor uma 

nova forma de economia, baseada na solidariedade e na cooperação, 

apresentando ao trabalhador uma forma diferente de comprar, vender, gerar 

trabalho e renda de forma mais sustentável e justa, por intermédio da 
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autogestão, o que pressupõe uma mudança drástica na cultura capitalista das 

relações de trabalho. 

Entendemos que a mudança dessa realidade precisa ter como base uma 

educação transformadora que leve em consideração a individualidade e 

características socioeconômicas e culturais da região e seus cidadãos.  

Nesse sentido, a cidade de Diadema conta com as políticas públicas de 

economia solidaria, estabelecidas pela lei complementar 301/09, da criação da 

Incubadora Pública de Empreendimentos Populares e Solidários e o centro 

público.  

Na gestão atual, outras políticas públicas voltadas à economia solidária 

vêm sendo implementadas.  

  

1.1 Princípios  

Temos como princípios norteadores a educação acolhedora e inclusiva 

que se articula entre ensino, aprendizagem e territórios, educação que busca 

induzir o sujeito ao protagonismo de sua história e relacionando-os às políticas 

públicas de economia solidária do município; 

Buscando proporcionar troca de conhecimento e práticas capazes de contribuir 

para a transformação social em busca de uma sociedade justa e igualitária.  

 

1.2 Conceitos 

Da educação popular extraímos os pilares de nossa conduta como 

educadores na formação ou fortalecimento de negócios da economia solidária: 

•  Ensinar não é transferir conhecimento; 

•  Ensinar exige apreensão da realidade; 

•  Ensinar exige curiosidade; 

•  Ensinar exige consciência do inacabado; 
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• Ensinar exige saber escutar; 

• Ensinar exige convicção de que mudar é possível; 

• Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos; 

• Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. 

 

1.3 Estratégias 

Para ser válida, toda educação, toda ação educativa deve 
necessariamente estar precedida de uma reflexão sobre o homem e 
de uma análise do meio de vida concreto do homem concreto a quem 
queremos educar (ou melhor dito: a quem queremos ajudar a educar-
se). 

Paulo Freire  

 

A trajetória profissional das (dos) participantes são valorizadas, 

compreendendo o trabalho central em nossas vidas e como uma experiência de 

transformação pessoal, da sociedade e de efetivação de direitos. 

As atividades visam integrar as experiências pessoais e profissionais de 

cada participante, estimulando a escuta, o debate, a troca de ideias e vivências, 

a criticidade, a diversidade, a cooperação e a participação social. 

 

2 - Formação que queremos – diretrizes 

"...os elementos político-pedagógicos da educação libertadora 
contribuem para estabelecer uma relação dialética entre o currículo e 
o contexto histórico, social, político e cultural, ou seja, tratar o currículo 
na dimensão da totalidade em que os diferentes contextos, num 
processo dinâmico, se relacionam e se influenciam. Essa 
compreensão crítico-emancipatória possibilita situar o currículo na 
direção de um projeto social que contribua para a emancipação dos 
sujeitos" (Menezes; Santiago, 2014) 

"[...] um processo pelo qual o educador convida os educandos a 
reconhecer e desvelar a realidade criticamente" 

Paulo Freire 
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A formação que queremos, constitui criação de espaços onde o 

conhecimento e a aprendizagem acontecem através de experiências concretas, 

com o estímulo e considerando as especificidades e individualidades de cada 

grupo, que contribua de maneira direta a potencializar a aquisição de 

competências, habilidades e mudanças de comportamento, ou seja, segundo o 

poeta Carlos Drummond de Andrade “um espaço onde se aprende sobre todos 

os movimentos do corpo, da natureza, a observar, a descobrir, amar, preservar, 

pensar, se expressar e procurar soluções”  

Um Espaço de fomento à colaboração, diálogo e respeito mútuo como 

forma de gestão de conflitos. Que direcione os sujeitos ao respeito de direitos 

dos excluídos do mercado de trabalho e da sociedade, inclusive os direitos 

básicos como alimentação, liberdade de expressão e religião. 

Que Fomente a gestão de resíduos, práticas que evitem desperdício e 

consumo desnecessário de materiais contaminantes, como o micro plástico, 

considerando todos os ambientes e formas de vida que os habitam. 

Considerando e respeitando, a história de participação popular de 

Diadema que nasce com diversos problemas sociais que foram e são resolvidos 

com muita luta e envolvimento da população, a partir dos anos 1980. 

Que promova o reconhecimento e a valorização dos sujeitos, a promoção 

da igualdade de gênero, do respeito à diversidade sexual e igualdade racial como 

elementos imprescindíveis para efetivar o direito à educação para todas as 

pessoas. 

 

2.1 – Etapas de formação 

O desenvolvimento do trabalho pedagógico é regido pelo planejamento 

prévio que acontece periodicamente, sendo este uma ferramenta utilizada pelo 

formador para facilitar seu trabalho, tendo como finalidade o processo 

permanente da melhoria do acesso, permanência e qualidade da formação. 
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Através do planejamento, a equipe pedagógica programa e planeja as 

atividades que serão propostas para seus beneficiários da formação, 

determinando quais os objetivos pretendidos para cada atividade. 

 O planejamento é um meio para programar as ações formativas, mas 

também é um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. 

A avaliação deve acontecer seguindo um modelo previamente elaborado, 

segundo critérios objetivos com processos e resultados. 

A avaliação deverá ser processual, permanente, levando em 

consideração critérios objetivos que permeiem resultados educacionais e 

operacionais dos processos, desde a sensibilização à incubação dos 

empreendimentos. 

Por integrar a modalidade de educação profissional, visando a 

qualificação e educação continuada do profissional, conforme o Art. 3º Decreto 

Federal nº 5.154 de 23 de julho de 2004, nosso percurso formativo está 

organizado conforme item modalidades de cursos e seguindo modelo em anexo:  

 

2.2 - Modalidades de Cursos 

• Sensibilização para economia solidária 

• Introdução a Economia Solidária 

• Viabilidade econômica 

• Plano de Negócio 

• Gestão de Empreendimentos  

• Identidade Visual, Comunicação e Marketing  

• Comercialização 

• TDICs (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) 

• Outras economias 
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• Sustentabilidade 

• Resíduos e meio ambiente 

 

3 - Objetivo geral  

A economia solidária em Diadema tem como princípio o bem-estar e a 

justiça social; o controle do processo produtivo pelos trabalhadores; a 

valorização da auto-gestão, da cooperação, da solidariedade e do 

desenvolvimento sustentável, contribuindo para a erradicação da pobreza, da 

marginalização e da redução das desigualdades, para que os cidadãos tenham 

maior acesso ao trabalho, à renda e a melhoria da qualidade de vida. 

Por meio da formação, apresentar a economia solidária como modelo de 

geração de trabalho e renda. Buscar a autonomia dos empreendimentos 

constituídos e em constituição, a partir de formação básica.   

Contribuir para a qualificação e ampliação das políticas públicas de 

economia solidária no município de Diadema. 

A partir de diagnósticos, oferecer formações específicas voltadas às 

necessidades emergidas de cada grupo. 

Promover, buscar e acompanhar parcerias com universidades, escolas 

profissionalizantes, entidades da sociedade civil e poder público, bem como 

promover e zelar pelo trabalho Intersetorial e Intersecretarial.  

Incentivar por intermédio da formação as finanças solidárias, bancos 

comunitários, a moeda social e criação de redes. 

 

4 - Objetivo específico 

Promover atividades formativas em economia solidária para gestores 

públicos desta área, em nível básico e intermediário; 
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Promover e estruturar espaços de discussão, troca e sistematização de 

experiências, conhecimentos, articulação de ações e elaboração de propostas 

para as políticas públicas de economia solidária; 

Tornar público os conhecimentos sistematizados sobre as políticas 

públicas de economia solidária. 

 

5- Metodologia 

 

"Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. 
O conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face 
do mundo. Requer uma ação transformadora sobre a realidade. 
Demanda uma busca constante. Implica invenção e reinvenção." 

Paulo Freire 

 

Promover sensibilização de públicos-alvo, apresentando a economia 

solidária como um modelo viável. 

Realizar formação em economia solidária captação de parcerias e curso 

para formação específica e aperfeiçoamentos de acordo com demanda 

levantada junto aos grupos e empreendimentos. 

Identificar, por meio de pesquisa, as principais demandas formativas entre 

os grupos em formação e já formados e apresentar alternativas para a solução 

de problemas. 

Articular parcerias para implementação de formações específicas com 

entidades civis, instituições, empresas, universidades entre outros. 

 

6- Público alvo 

Público de alta vulnerabilidade social, como mulheres, LGBTQIA+, negras 

e negros, idosos, jovens periféricos e população indígena, egressos do sistema 

prisional, usuários da saúde mental, dentre outros; 
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Iniciativas de geração de trabalho e renda da economia popular, coletivas 

ou em rede e serviços ambientais 

Trabalhadores excluídos do mercado de trabalho 

Empresas de autogestão 

Estudantes e professores das escolas do município em especial na 

educação de jovens e adultos. 

Estudantes, professores e egressos dos cursos de capacitação 

profissional e projetos sociais da cidade. 

 

7- Avaliação da implementação do Plano Político 
Pedagógico 

A avaliação e reforma do plano político pedagógico da Incubadora Pública 

de Empreendimentos Populares e Solidários do município de Diadema será feita 

anualmente, devendo ter seu fechamento impreterivelmente até o mês de 

dezembro do ano vigente.  

 

7.1 Indicadores de resultados e processos 

Realização de estudo de concorrência e do produto no mercado, pesquisa 

de mercado, perfil de clientes determinados e plano de negócio em execução. 

Participação de produções coletivas, eventos, feiras etc.  

O EES procurou observar e planejar toda a cadeia produtiva que permeia 

seu produto/serviço.  

 

7.2 - Indicadores quantitativos 

Quantidade de aulas mensais  

Empreendimentos atendidos 
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Quantidade de alunos atendidos 

Empreendimentos que apresentaram êxito após a formação 

 

7.3 - Indicadores Qualitativos 

Competências e habilidades financeiras 

Competências e habilidades coletivas e de coesão interna do empreendimento 

Competências e habilidades em volume de vendas 

Competências e habilidades em gestão do empreendimento 

Quantidade de empreendimentos formalizados após a formação 
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 9- Anexos 

 

Anexo -1  

 

PERCURSO FORMATIVO 

Responsável Técnico:  Profª. Gilnair 
Pereira 

E-mail: 
gilnair@gmail.com 

 

PROPOSTA 

Fornecer etapa inicial de formação básica em temas essenciais para a 
criação de empreendimentos autogestionários que possa garantir ao 
participante noções básicas sobre economia solidária, sensibilizando e 
articulando a formação de grupos, empreendimentos e redes com base 
nos princípios da economia solidária.  

Expectativas e objetivos 

Atender demandas de grupos formados, em formação ou que desperte 
em seu interior o interesse em constituir um empreendimento 
autogestionário, bem como, articular experiências em processo de 
organização vindos de um processo histórico de exclusão social, 
buscando o entendimento da importância que esses grupos saiam do 
isolamento e se articulem também na formação de redes de economia 
solidária. 

Matrizes curriculares: 

Curso Conteúdos Habilidades  Processo 
avaliativo 

Carga 
horaria 
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Sensibilização 
para 
economia 
solidária 

 A vida humana em 
sociedade Relações 
interpessoais   

 História das coisas   

 O que é economia 
solidária 

Perceber 
que gerar 
renda em 
parceria é 
possível 

Dinâmico 
 

Introdução a 
Economia 
Solidária 

 História do 
cooperativismo 

 Surgimento da Economia 
Solidária 

 Princípios do 
cooperativismo/Economia 
Solidária 

 Autogestão no Brasil 

 Diferenças entre 
cooperativa e empresa 
mercantil 

 Diferenças entre 
cooperativa e associação 

 Ações que antecedem a 
formação do 
empreendimento 

 Breve histórico da 
incubadora pública de 
Diadema IPEPS/SEDET 

Entender a 
economia 
solidária 
como 
alternativa 
viável para 
geração de 
seu trabalho 
e sua renda 

Processual 
 

 


