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RESUMO: O trabalho busca refletir sobre o fomento a políticas públicas de economia 
solidária por meio de metodologias da comunicação. Durante a pandemia, o Fórum Municipal 
de Ecosol de Juiz de Fora precisou articular acesso, desenvolver competências 
comunicacionais de trabalhadore(a)s quanto ao uso das tecnologias e construir modelo remoto 
de participação política. O resultado do trabalho foi a elaboração de uma carta direcionada a 
candidata(o)s nas eleições e projeto de lei a ser apresentado ao executivo para posterior 
encaminhamento legislativo. 
 

INTRODUÇÃO 

O uso das tecnologias de comunicação representa desafio para movimentos sociais ligados a 

Economia Popular Solidária – formada por trabalhadores(as) de menor renda que representam 

parcela significativa da população vulnerabilizada. A despeito do acesso ao aparelho celular 

ter significativo alcance para a população, de acordo com a PNAD Contínua TIC5 2018, 

divulgada pelo IBGE,o mesmo não pode ser afirmado sobre o acesso a serviços de banda 

larga. A internet ainda é acessada de forma precária e residual, quase 15 milhões de lares no 

Brasil ainda não possuem acesso a mesma. A pandemia agravou esse quadro e fez com que o 
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uso das TICs tivesse que ser enfrentado e que novas formas de comunicação fossem 

experimentadas, ainda que tateando seus usos e experimentando a melhor forma da adaptá-las 

às atuais necessidades.  

 

A ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA E A MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA AS 

MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS 

O movimento de Ecosol é composto por trabalhadores e trabalhadoras que se organizam em 

grupos, por meio da autogestão, adotam formas de socialização das relações de trabalho 

baseadas em princípios de ajuda mútua, cooperação, comunicação horizontal, democracia 

direta, propriedade coletiva dos meios de produção e nas diversas formas de compartilhar, 

buscando a transformação do indivíduo através de seu protagonismo como “sujeito do seu 

processo histórico” (SANTOS; CARNEIRO, 2008, p. 8). 

Não podemos perder de vista que as iniciativas de economia solidária são caracterizadas pela 

constituição de espaços públicos comunitários, onde os próprios indivíduos decidem os rumos 

do desenvolvimento que almejam para suas respectivas comunidades (SINGER, 2002).  

Ao ultrapassar os limites de suas iniciativas autogestionárias, os sujeitos coletivos alcançam o 

espaço público através de sua organização em movimentos sociais, porém o uso de TICs é 

pouco utilizado ou usado com muitas ressalvas. Entretanto, a pandemia impulsionou a 

superação dessas limitações e confrontou o movimento a procurar formas de se adaptar de 

forma a não perder sua identidade e seus princípios e o Fórum Municipal de Economia 

Popular Solidária de Juiz de Fora - FOMEPS foi bem representativo desse processo. 

O Fórum Municipal de Economia Popular Solidária de Juiz de Fora – FOMEPS/JF é a 

representação dos sujeitos coletivos reunidos para reivindicar suas demandas ao poder público 

local e agrega ainda – como o observado na constituição do movimento de economia solidária 

nos estados e municípios desde o seu surgimento - além de associações, cooperativas e grupos 

informais de trabalhadores e trabalhadoras, instituições não governamentais, representantes do 

poder púbico municipal e estadual e integrantes da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Juntos tentam construir uma agenda pública que possa contribuir para o desenvolvimento e 

fortalecimento das iniciativas de geração de renda a partir da proposição de práticas 

sustentáveis, democráticas e inclusivas.  
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O surgimento desse movimento foi mediado pela ação da extensão universitária através do 

programa Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – Intecoop/UFJF.  Criada em 

1998, a Intecoop/UFJF teve e tem como objetivo principal, acompanhar e assessorar 

trabalhadores e trabalhadoras organizadas em sistema de autogestão sob os princípios da 

economia solidária para elaboração coletiva de propostas e ações que contribuam para 

atendimento a demandas e problemas enfrentados, por meio“[...] da construção de 

conhecimento socialmente referenciado que possa promover a emancipação e autonomia dos 

sujeitos envolvidos sejam eles discentes, docentes, técnicos, trabalhadores” (OLIVEIRA, 

CARVALHO, CACIANO, 2018).  

Fortalecer a união das iniciativas de autogestão cumpre com o propósito de reconhecer a 

economia solidária como projeto político e, portanto, passível de definir ações, bandeiras e 

estratégias de luta, como um movimento social organizado e socialmente reconhecido. Nesse 

sentido, a Intecoop/UFJF junto aos grupos acompanhados e entidades parceiras cria em 2018 

o FOMEPS/JF. Existia a necessidade de tornar o movimento em Juiz de Fora mais 

estruturado, visto que, embora houvesse certa organização anterior, ela era dispersa e pouco 

objetiva. Contando com a Intecoop/UFJF como sua secretaria executiva, o Fórum elaborou 

seu regimento interno e gradativamente foi criando sua agenda de ações priorizando o debate 

sobre a incidência das políticas públicas para a economia solidária e a mobilização dos 

coletivos e da sociedade. 

Entendemos a mobilização social como sendo aquela em que os cidadãos conseguem adotar 

medidas e ações que reafirmem e proporcionem a defesa de seus interesses de maneira 

coletiva. Ela é uma aceleradora de processos sociais (SILVA, 2016) e pode ser considerada 

uma tecnologia social. A mobilização só acontece a partir da interação entre pessoas que 

trocam informações a respeito daquilo que as une ideologicamente ou que consegue acionar 

gatilhos de afeição a causas e ideias. “É entendida como a convocação de vontades para atar 

na busca de um propósito comum sob uma interpretação e sentido compartilhados” 

(RODRIGUES & TORO, 2001, p. 18). 

No caso do Fórum Municipal de economia Popular solidária a história de relação de 

mobilização entre as pessoas se estabelece a partir do trabalho de técnicos e técnicas, bolsistas 

formadores e professores e professoras na troca de conhecimentos, de fazer dos grupos 

acompanhados, empreendimentos sociais autogestiónarios. Coletivos estes capazes de lançar 
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mão de ferramentas de comunicação para estreitar os laços e criar vínculos que, no momento 

de enfrentamento da pandemia, foram significativos para transportá-los para os processos nas 

plataformas digitais.  

O enfrentamento a pandemia estabeleceu uma realidade de busca por novas habilidades e 

práticas que dessem conta de manter o trabalho de mobilização social (FALCÃO; 

MACÁRIO; MENDONÇA 2020) (HENRIQUES, 2012) e interação ativo junto à economia 

solidária. Mais do que nunca, os saberes acumulados precisaram ser revisitados e 

reorganizados para que a Ecosol não só se configurasse como resposta significativa dos 

trabalhadores em relação às transformações ocorridas no mundo do trabalho como também o 

espaço de estruturação de novas soluções para a geração de renda. 

Nesse sentido, é importante apresentar um panorama para pensar o movimento de 

apropriação, mobilização e interação do movimento junto as TDICs: muito imbricada a 

metodologia da educação popular, Freire (2015) cunha o conceito de formação permanente, 

que toma a incompletude ontológica do ser humano como um motor de desenvolvimentos e 

de criação de saberes coletivos e revolucionários. Assim, uma vez algo ou alguém, inacabado, 

é capaz de, coletivamente, reinventar-se enquanto ser social, emancipado, crítico e 

compromissado com a democracia plena. 

O atravessamento entre educação popular, comunicação e formação permanente acontece de 

forma muito potente no meio da Ecosol. Movimentos coletivos de produzir sentidos e 

significados em meio a telas digitais e, sobretudo, se adequando às necessidades tecnológicas, 

políticas e sociais. É a construção das narrativas do próprio movimento social enquanto 

protagonista das suas histórias, lutas e anseios (FALCÃO, 2019). 

O desafio ao longo dos meses de distanciamento social foi manter diálogo permanente com 

grupos, cooperativas e associações de maneira remota e continuar fomentando os debates 

sobre desigualdade, exclusão social, trabalho, direito, sustentabilidade, produção e 

comercialização remota.  
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O CARÁTER DA EDUCAÇÃO POPULAR: UMA PERSPECTIVA COLETIVA E 

COMPROMISSADA COM OS PROCESSOS 

Como supramencionado, a pandemia marcou um momento muito particular de distanciamento 

social, o que impossibilitou veementemente as presenças nas reuniões e, principalmente no 

Fórum Municipal de Ecosol, em Juiz de Fora. A partir desse pressuposto, foi posto aos 

participantes do fórum, o exercício de migrar para o campo digital, enfrentando as limitações 

de uso da aparelhagem tecnológicas.  

Conectar o celular, entrar numa sala de chat, checar se o microfone está ativo, se o áudio está 

saindo de forma audível, ligar a câmera, desligar a câmera, desligar o microfone quando não 

fosse falar, organizar as falas e pautas nesse mundo novo que se experimentava 

coletivamente: processos de produção de saberes coletivos. 

Ocupar esse espaço do fórum, de maneira remota, mostrou que existem muitas possibilidades 

de uma perspectiva popular ser exercitada enquanto pedagogia. Um determinado currículo 

educacional a serviço do poder afirma uma certa política de ensino e aprendizagem, binária e 

focada no resultado, enquanto único modo possível de experienciar qualquer modelo 

formativo. A educação popular, em contrapartida, apresenta um modo de produção 

veementemente comprometida com os processos, com o desenvolvimento e com as 

experiências que nascem dos encontros e são intermediadas pela comunicação e suas 

tecnologias. Tomar todo o processo com esses trabalhadores e trabalhadoras, para além da 

perspectiva única das dificuldades e da exclusão digital, e assim, afirmar que aprendizados 

aconteciam nesse movimento, é um ato revolucionário. 

Nesse sentido, tomando todo o exercício dos encontros via múltiplas telas, permitidos pelas 

novas tecnologias da informação e comunicação como um movimento formativo, é possível 

uma aproximação efetiva com o conceito Freiriano de formação permanente. Nesse conceito, 

Freire (2003), defende a ideia de que uma formação permanente é necessária uma vez dada a 

incompletude ontológica da humanidade e o caráter transformador da educação.  

Nesse contexto da formação permanente, dois conceitos podem ser tomados para pensar essa 

relação com os trabalhadores e trabalhadoras do movimento de economia popular solidária e a 

utilização das múltiplas telas para manutenção do Fórum Municipal de Ecosol, são eles: a 

práxis e a perspectiva dialógica. O conceito de práxis diz respeito a uma perspectiva 
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pedagógica-social crítica sobre o próprio exercício laboral e a relação sociocomunicativa com 

os demais trabalhadores, ou seja, como o dinamismo relacional assume protagonismo nos 

processos formativos e produtor de saberes decoloniais, plurais, coletivos e populares. 

A perspectiva dialógica, defendida pela educação popular, é o lugar onde as diferenças são 

expostas, não com o intuito necessário de harmonização ou desejo de normalização, mas 

efetivamente de fazer com que essas diferenças sejam entendidas e respeitadas. Assim sendo, 

amparados pelo conceito de formação permanente, é possível tomar a realização virtual do 

Fórum Municipal de Ecosol como um espaço formativo, não somente pelas deliberações tão 

importantes e necessárias dentro do movimento social, mas pelos encontros e desencontros 

que os desafios da tecnologia promovem e as formas coletivas e inventivas que esses desafios 

são enfrentados e experimentados. 

 

A COMUNICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE MOBILIZAÇÃO PARA POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Em março de 2020, a Intecoop/UFJF não pode mais realizar ações de extensão presenciais e 

então, como secretaria executiva do FOMEPS/JF suspendeu suas atividades. Passados dois 

meses de muitas incertezas, mas premidos pela necessidade urgente de encontrar alternativas 

para as mazelas que o(a)s trabalhadore(a)s da economia solidária vinham enfrentando com a 

falta de renda – uma vez que as feiras e espaços de comercialização foram fechados – e que a 

fome já era uma realidade de muitas famílias envolvidas nos coletivos de economia solidária, 

o movimento decidiu voltar a se organizar. O primeiro passo foi acordar pelas redes sociais a 

melhor forma de se reunir e como se articular para conseguir cestas básicas. 

A princípio o desafio maior foi determinar qual aplicativo poderia ser melhor adaptado às 

necessidades dos usuários. A partir disso, em reuniões quinzenais o Fórum começou a 

articular sua agenda para organizar a coleta de alimentos para a montagem de cestas básicas a 

serem doadas às famílias em necessidade.  

A discussão da organização dessa ação emergencial levou a reflexão sobre as implicações da 

pandemia para o Fórum e quais medidas o coletivo poderia tomar para minimizar seus efeitos. 

Todas passavam por maior interlocução com o poder público municipal e com a necessidade 

de reconhecimento da economia solidária como uma proposta de desenvolvimento local e 
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inclusivo. A essa altura já se aproximavam as eleições municipais e o Fórum percebeu a 

necessidade de pautar uma proposta aos candidatos que pudessem se comprometer e adotar 

em seus programas de governo a economia solidária. Para isso, estruturou-se uma Comissão 

de Políticas Públicas – CPP responsável por elaborar essas proposições e criar as estratégias 

necessárias para apresenta-las aos postulantes ao executivo municipal.   

As reuniões virtuais possibilitaram o acompanhamento e discussão coletiva dos materiais 

produzidos pelas campanhas (vídeos, entrevistas, debates, repercussão em mídias sociais 

digitais e, inclusive, os memes). A observação dos produtos, principalmente os audiovisuais, 

permitiu a análise crítica do contexto, a maneira de posicionamento de cada um dos 

candidatos, suas intencionalidades e acompanhar a interação e as resposta da sociedade 

juizforana a cada nova ação estratégica das campanhas. A discussão coletiva sobre as 

potencialidades do material de mobilização (vídeo selfies, postagens no facebook, mensagens 

encaminhadas via whatsapp, trechos editados e retirados de contextos das entrevistas e 

debates nos telejornais locais) acontecia sempre que algum participante do Fórum trazia suas 

inquietudes. O interesse dos grupos de trabalhadoras e trabalhadores permitia trazermos, 

enquanto facilitadores do processo, ferramentas para analisar com criticidade cada etapa da 

campanha e elaborar um conhecimento para interpretação da mídia e mobilização político 

social.  

Com o documento elaborado, o segundo passo foi estabelecer estratégias de comunicação 

para mobilizar todos os grupos, cooperativas e associações atuantes não só no Fórum 

Municipal quanto no Fórum Regional de Economia Popular Solidária. Mais reuniões virtuais 

foram marcadas para realizar a apresentação e o diálogo da pauta reivindicatória aos 

candidatos. A observação do comportamento de cada um dos candidatos e das candidatas 

permitiu formas distintas de abordagem de acordo com as temáticas das suas campanhas. 

Nem todos receberam e deram atenção a inciativa. Mas a então candidata e hoje prefeita de 

Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT) dialogou com o coletivo. 

Com a experiência exitosa da carta e a eleição finalizada. Em novas reuniões o Fórum 

deliberou por continuar a mobilização em torna da política pública de Economia Popular 

Solidária. O Fórum decidiu se dedicar então a retomar elaboração de um projeto de lei da 

Ecosol no município. Tal projeto aprovado e sancionado se configura como o marco legal do 

movimento e da implementação oficial da Economia Popular Solidária em Juiz de Fora. 
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Uma vez que o grupo já se sentia confortável com o uso das TICs, novas reuniões foram 

marcadas, mais discussões aconteceram a partir da observação e acompanhamento das 

estratégias de governo noticiadas pelos veículos tradicionais de imprensa, boataria digital e 

repercussões dessas mesmas ações pelas mídias sociais digitais. Ao longo de um mês e meio o 

fórum se reuniu e reelaborou a proposta de lei da Economia Popular Solidária.  

Nesse sentido, percebe-se como a educação popular articulada junto a grupos populares e 

autônomos de trabalhadoras e trabalhadores da Ecosol, tem um caráter político muito decisivo 

e intenso, a ponto de articular esses interesses e necessidades, apontando para a produção e 

elaboração de políticas públicas. Destaca-se um movimento importante: a produção de 

políticas públicas é o encaminhamento político: relacionamento, organização e ações junto ao 

Poder Público, que representa a relação entre a produção de autonomia, formação permanente, 

tecnologias sociocomunicativas, transformação social e local. Na sexta-feira, 19 de março de 

2021, os trabalhadores e trabalhadoras do Fórum se mobilizaram, acionaram o secretário 

municipal responsável pelo setor econômico do município, apresentaram a proposta de lei, 

discutiram os termos da política pública e asseguraram o compromisso de um parecer sobre a 

iniciativa popular construída a partir do debate sobre o noticiário das eleições, as estratégias e 

programas de campanha e de uma formação em economia popular solidária pautada no 

diálogo e, agora, mediada também pelas tecnologias digitais de informação e comunicação já 

incorporadas ao uso dos trabalhadoras e trabalhadores.     
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