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Título: Economia Solidária e Tecnologia Social: Uto pias concretas e 

convergentes 

 

 

A emergência dos estudos sobre os temas da economia solidária (ES) e tecnologia 

social (TS) têm apontado para a necessidade de ampliar a produção de análises que 

contribuam para entender as iniciativas populares de geração de renda e o 

desenvolvimento de tecnologias destinadas a empreendimentos dessa natureza e a 

inclusão social.  

 

Este artigo desenvolve a perspectiva de que os movimentos1 de economia solidária e 

tecnologia social possuem afinidades em seus ideais e práticas, apresentando utopias 

convergentes e concretas2. Num primeiro momento, propõe-se a discutir autores que 

se opõe a “síndrome do fim das utopias”, resgatando a importância do pensamento 

utópico para manutenção dos movimentos que buscam promover transformações na 

sociedade.  

 

Após a discussão sobre o conceito de utopia, foi construída uma argumentação no 

sentido de promover uma caracterização sucinta e apontar algumas convergências - 

no contexto, nas práticas e nas motivações - entre os movimentos de economia 

solidária e de tecnologia social. Tendo como ponto de partida uma necessidade prática 
                                                 
1 A designação “movimentos” é adotada aqui para tratar o conjunto das reflexões e práticas relacionadas 
tanto à tecnologia social, quanto à economia solidária. Não se apoiou num referencial teórico 
consolidado, mas na análise que proponho dessas duas manifestações como sendo constituídas, 
marcadamente, pela prática de grupos sociais, por ações coletivas, por “movimentos” que submergem e 
incidem sobre uma situação histórico-social e possuem utopias específicas.  
 
2 O conceito de utopia concreta é utilizado por Ernest Boch e, de maneira sucinta, designa àqueles 
projetos de futuros possíveis, um conjunto de visões sobre o futuro vinculadas a intenções práticas de 
transformação em direção a um futuro desejado.  
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de gerar renda e/ou uma perspectiva teórico-engajada de emancipação dos 

trabalhadores, os dois movimentos compartilhariam algumas utopias e um contexto de 

transformações das formas tradicionais de emprego. Uma forma de entender esse 

contexto é a partir das respostas da população latino-americana a crise estrutural 

capitalista e suas conseqüências na esfera do trabalho (desemprego). Por isso, uma 

parte da discussão foi dedicada à noção de centralidade do trabalho, práxis e ao 

contexto de crise. 

 

Na seção final do artigo, são identificadas e caracterizadas quatro utopias concretas e 

convergentes entre os movimentos de economia solidária e tecnologia social: 

autogestão; dimensão coletiva da produção de bens e conhecimento; trabalho e 

técnica como ‘locais’ de aprendizado e transformação; e superação do capitalismo. 

Durante essa caracterização buscou-se mostrar a importância das utopias para 

manutenção dos dois movimentos e como plataforma de idéias que poderia 

impulsionar práticas conjuntas.  

 


