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trabalho e 
existência

As atividades humanas designadas 
como trabalho, para além de 
seu caráter utilitário, também 
são responsáveis por constituir 
identidades. Uma vez que 
organizam o tempo, determinam 
as relações entre os indivíduos e 
configuram sua auto-representação, 
torna-se compreensível que 
nos entendamos em função das 
atividades laborais  que exercemos. 

É oportuno, assim, refletir 
acerca dos problemas relacionados 
a essa dimensão da existência, 
seja quando tratamos de 
situações de desemprego, seja 
quando as condições de atuação 
se apresentam precarizadas, 
impedindo a efetivação da 
realização pessoal característica ao 
exercício produtivo. Numa espécie 
de avesso de tal problemática, o 
ato de compra também coloca em 
questão os tipos de ocupação que 
fomentamos ao optarmos por um 
determinado produto. Tais escolhas, 
quando apoiam empreendimentos 
alinhados ao desenvolvimento 
social local e são orientados 
por relações sociais mais justas, 
oportunizam uma experiência cívica 
salutar, na qual os indivíduos se 
conscientizam sobre seu papel num 
sentido coletivo.

O projeto em rede Nós –
criação, trabalho e cidadania 
se dedica a propor reflexões 
relacionadas ao ponto de 
encontro entre o trabalho e as 
realidades sociais que provém 
dessa esfera. Para tanto se 
volta a iniciativas dedicadas 
à inclusão produtiva, geração 
de renda e desenvolvimento 
comunitário. Em decorrência 
das particularidades contextuais 
que cada unidade apresenta, a 
programação tenciona incentivar 
a construção de relações entre as 
comunidades e as organizações 
presentes nesses territórios. 

Para o Sesc o fomento da 
compreensão crítica do labor 
como meio de desenvolvimento 
humano e social, individual 
e coletivo figura como 
preocupação crucial no sentido 
de aprimorar o bem-estar dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
do comércio de bens, serviços 
e turismo; de seus familiares 
e a comunidade em geral. No 
campo da Valorização Social, a 
instituição atua com atividades 
destinadas à qualificação 
de seus públicos através do 
desenvolvimento de habilidades 
capazes de contribuir para com 
a inclusão social e a geração 
de renda familiar, com vistas 
ao fomento de relações sociais 
mais justas, objetivos esses que 
norteiam o presente projeto.

Sesc São Paulo
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comum-coletivo
Eliane Rosandiski 
economista, professora/ observatório PUC-Campinas

Comum e coletivo, duas palavras que 
se agregam e sintetizam os valores da 
economia solidária. Conceito que adquire 
mais força quando combinada à promoção 
da justiça social. 

Há poucas dúvidas de que a incessante 
busca por produtividade no sistema 
capitalista de produção vem gerando 
exclusão e desigualdade. No mundo, várias 
alternativas estão sendo estruturadas 
para o combate dessas desigualdades. As 
mais importantes passam pela defesa ao 

trabalho decente, combate ao trabalho infantil e às formas 
degradantes de exploração do trabalho. No Brasil, sob o 
comando de Paul Singer, o tema da Economia Solidária 
ganhou status de política pública nos anos 2000 quando 
passou a embasar os programas de inclusão propostos 
pela Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES). 
As propostas de ações de políticas públicas de suporte 
aos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) eram 
concebidas como uma política de desenvolvimento 
sustentável, de caráter perene, com participação 
democrática comunitária e popular. Para Singer os 
princípios da EcoSol constituem a base para um modo 
de produção alternativo ao capitalismo. As principais 
características do novo modo de organização são: posse 
coletiva dos meios de produção; gestão democrática das 
empresas; repartição da receita líquida; e destinação das 
sobras por critérios definidos entre os associados. Tais 
características tornam o cooperativismo e autogestão os 
elementos visíveis desse modelo alternativo de produção. 

No Brasil, o termo Economia Solidária vem sendo 
utilizado para identificar as várias iniciativas de 
diversos grupos sociais que atuam dentro do princípio 
da solidariedade e da democracia para encarar seus 
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problemas locais por meio de organização das atividades 
econômicas, não podendo ser resumidos apenas às 
formas de cooperativismo, abrangendo também outras 
iniciativas de forma associativa. Diante da infinidade 
de iniciativas que se integram à Economia Solidária, 
cabe pontuar as experiências exitosas dos EES que 
atuam coletivamente e, por isto, potencializam sua ação 
estratégica e política. 

A atuação em rede, tende a ser exitosa, pois é capaz 
de desenvolver ações para propiciar o acesso: (i) aos 
conhecimentos: educação, formação, cultura, qualificação, 
assessoria técnica continuada, apoio à pesquisa e ao 
desenvolvimento e transferência de tecnologias; (ii) aos 
serviços de finanças e de crédito; (iii) à organização da 
produção, ao comércio justo e solidário e ao consumo 
responsável; (iv) à comunicação e divulgação dessas ações 
junto à sociedade. 

Do ponto de vista teórico, o êxito de tais ações está no 
fato do eixo condutor dessa institucionalidade (rede) de 
assessoramento ser o processo de formação. Os processos 

formativos devem estar inseridos num pensamento 
emancipatório de inclusão e de transformação centrado 
num conceito de trabalho coletivo e autogestionário, que 
rompe com a lógica alienante que separa o pensar/conhecer 
do fazer/executar. Além disso, o processo formativo deve 
ser voltado para a construção de uma concepção crítica da 
realidade e produção que resgate o papel da solidariedade 
como elemento dinamizador e transformador. 

Incorporando tais princípios, do ponto de vista ideal, 
estas ações de formação e de capacitação deveriam: 
(i) utilizar como referência metodológica o respeito 
aos saberes locais e sua socialização; (ii) desenvolver 
tecnologias adequadas para autogestão como parte 
integrante da gestão coletiva dos empreendimentos, 
das redes de cooperação e cadeias solidárias; e (iii) por 
fim, fomentar a formação continuada e permanente dos 
formadores nesta concepção. 

No entanto, a EcoSol no Brasil é uma mistura de 
várias práticas socioeconômicas que abrangem muitas 
formas: agricultura familiar; assentamentos do MST; 
empresas recuperadas; cooperativas; redes de catadores 
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e recicladores; redes nacionais e internacionais de comércio 
justo; incubadoras de empresas; cooperativas populares; 
finanças solidárias; clubes de trocas e as economias 
indígenas e dos quilombos, etc. Tal diversidade gera 
inúmeras e variadas demandas de suporte, que vão desde as 
ações de estruturação dos empreendimentos, passando pela 
qualificação para produção chegando até a comercialização.  
Entre o ideal e o possível, na prática, percebe-se que não há 
um único modelo de institucionalidade de rede. Ao contrário, 
o desenho institucional das redes de assessoramento em 
cada território é um reflexo do protagonismo dos atores 
políticos locais. 

De forma prática, as bases de assessoramento atuam em 
dois níveis: (i) as incubadoras sociais, que oferecem desde 
assessoramento para gestão, design e comercialização 
de produtos que refletem a identidade e valorizam os 
diferentes contextos sociais; bem como (ii) as redes que 
difundem os conceitos de preço justo e consumo consciente 
e potencializam a comercialização. 

Chega-se, assim, no último e mais importante elo da 
discussão: a compreensão do papel político do consumo, 
entendido como hábito cultural e de escolha. Só consumo 
tem a capacidade de decidir, ou ele contribui para uma 
transformação social ou favorece a manutenção de 
dinâmicas sociais perversas como dependência e exploração.

Diante do exposto, transformar as condições de oferta 
é condição necessária, mas não suficiente, o elemento 
para a transformação se expressa também na mudança do 
ato político do consumidor. Suas decisões conscientes, ao 
valorizar produtores, cooperativas, associações e as formas 
tradicionais de produção e reprodução social, serão capazes 
de promover a verdadeira justiça social, fortalecendo o 
comum e o coletivo.

os processos formativos devem estar inseridos 
num pensamento emancipatório de inclusão e de 
transformação centrado num conceito de trabalho 
coletivo e autogestionário
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tempo das mãos 
Paula Dib - designer e articuladora social

O tempo do fazer artesanal é o tempo 
das mãos. O tempo do corpo, como parte 
pulsante de um processo vivo. Não é o 
tique-taque de um relógio de ponto que 
dita o trabalho de um artesão – é um ritmo 
mais orgânico, musical até. Um tecelão ou 
tecelã, por exemplo, quando embala na 
trama dos fios, confunde-se com o tear, 
funde-se à sua ferramenta, dissolve-se 
no movimento das engrenagens rústicas, 
repetitivo como um mantra entoado pelo 

corpo inteiro. Do mesmo modo um oleiro, sentado diante 
do torno, integrado às rotações do bloco de barro, que 
ganha forma pela pressão suave de seus dedos... O tempo 
do fazer artesanal é um tempo circular. Quase onírico.

Os cantos de trabalho marcam o compasso da 
manufatura – no tempo ou no contratempo, mantêm a 
pulsação produtiva. Assim diz um Batuque dos Gerais 
(citado por ninguém menos que Guimarães Rosa): “O 
tear / o tear / o tear / o tear / quando pega a tecer / vai 
até ao amanhecer / quando pega / a tecer / vai até ao 
/ amanhecer...”. A repetição dos versos expressa bem o 
ritmo monótono, sincronizado, capaz de criar uma espécie 
de transe coletivo – um estado de “distensão psíquica” 
(nas palavras de Walter Benjamin) que instaura um 
ambiente propício ao fluxo das tradições orais. Enquanto 
tecem, bordam, costuram, pintam, esculpem, os artesãos 
contam e ouvem histórias, transmitem saberes, partilham 
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visões de mundo. A peça que vai ganhando forma (na 
madeira, no barro, no algodão, no couro, na palha) é 
a manifestação material, o produto tangível, mas não 
exclusivo, do trabalho artesanal – boa parte do que as 
mãos produzem, na verdade, tem a natureza do que não 
se pode tocar.

Há 20 anos tenho o privilégio de trabalhar com grupos 
e comunidades artesanais, Brasil adentro e mundo afora. 
O maior presente que estas vivências me oferecem é a 

possibilidade de ver – e viver – processos 
produtivos emaranhados com a essência 
de cada lugar. Forasteira que sou, a gente 
da terra me acolhe, me guia. Ao mesmo 
tempo, meu olhar como designer, muitas 
vezes, também ajuda a ampliar, a colorir 
a perspectiva que as pessoas têm do 
seu próprio quintal. Aprendemos juntos, 
eu com meus anfitriões, a comungar a 
intimidade com a natureza, com suas 
matérias-primas singulares, com o 
conhecimento ancestral que se renova em 
cada peça. É do entrelaçamento delicado 
entre tradição, modernidade, cultura, arte, 
política, meio ambiente e questões sociais 
que a beleza (ou “a boniteza torta” do 
objeto feito à mão, na feliz expressão de 
Cecília Meireles) ganha vigor para florescer.

Por outro lado, não é de hoje que 
o tempo das mãos enfrenta o assédio 
onipresente do tempo da máquina. 
Testemunhei muitos casos: no sertão do 
Ceará, os sapateiros do Crato, por exemplo, 

o maior presente 
que estas vivências 
me oferecem é 
a possibilidade 
de ver – e viver – 
processos produtivos 
emaranhados com a 
essência de cada lugar
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concorrem nas feirinhas locais com a baixa qualidade 
e o preço irrisório das sandálias industrializadas. Para 
ganhar escala e reduzir custos, a produção vai perdendo 
os requintes da manualidade, entre os quais o “bordado”: 
uma técnica que os aprendizes levam em média dois anos 
para dominar. Com marteladas rápidas sobre a ponta 
de um marcador de ferro, o artesão experiente imprime 
uma sequência de riscos tangenciando toda a borda da 
palmilha de couro. A precisão é espantosa, milimétrica. 
O bordado, dizem por lá, é como se fosse a impressão 
digital do artesão – cada um tem a sua, inigualável. Ao 
tentar acompanhar o passo apressado da indústria, essa 
identidade fica para trás.

É evidente que não se trata de criar redomas, de 
congelar os grupos e comunidades artesanais numa época 
remota, condenando-os a repetir eternamente o passado. 
Como tudo o que é vivo, o artesanato se transforma – é 
a lei incontornável da natureza. O que eu defendo é que 
os projetos de desenvolvimento local que tenham como 
pilar a produção manual não percam de vista o valor do 
intangível como um resultado prioritário. Dinheiro no 
bolso dos artesãos é importante, claro. Mas a geração de 
renda não pode ser o princípio organizador do trabalho, 
nem seu ponto de partida – ela é consequência de um 
processo coerente, geralmente longo, alcançado a partir 
da ativação de uma série de latências sutis, que só podem 
ser vislumbradas por um olhar disposto a sintonizar com 
o tempo genuíno de cada lugar. 

O tempo que, pacientemente, as mãos tecem.



12   13



13

meditação para um  
outro consumo
Thais Mascarenhas – Instituto Kairós

Feche os olhos. Respire. Lembre do último 
alimento que você colocou na boca. 
Lembre das formas, dos sabores, das 
consistências, das texturas... E também do 
que esse alimento trouxe de sensações, 
prazeres, memórias…

Abra os olhos. Pare e pense. O que você 
sabe sobre esse alimento? O que você sabe 
sobre sua produção? Como ele chegou até 
aqui? De onde vem? Quem produziu? De que 
forma? Como são as relações de trabalho 
dos produtores? Sabe se a produção gerou 
resíduos? E como os tratou?

Respire. Continue pensando. E o que você sabe sobre 
a comercialização desse alimento? Como foi levado 
até o local de venda? Que distância percorreu? Passou 
pelas mãos de quantos intermediários até chegar ali? 
Como foi comercializado? Como são as relações de 
trabalho daqueles que fazem a comercialização? Você viu 
informações claras sobre o produto? O preço que pagou 
foi justo? Desse valor, sabe quanto foi para os produtores?

Inspire. Expire. Lembre de como você andou se 
alimentando nos últimos dias, semanas,  meses. Pense nos 
seus hábitos de consumo. Você consegue imaginar quais 
são as consequências do seu consumo? Para os outros? 
Para a sociedade? Para a natureza? Para a cultura? Para a 
economia? Para o desenvolvimento? O que o seu consumo 
tem a ver com o que está acontecendo no mundo?

Para além da aparência, do sabor e dos prazeres que 
nos despertam no aqui e agora, os alimentos passaram 
por uma história até chegar ali, e tudo isso gera 
consequências futuras para o mundo. É assim com tudo 
que escolhemos consumir. Roupas, produtos de higiene e 
beleza, eletrodomésticos, eletrônicos... Nossas escolhas 
de consumo significam apoiar e fortalecer toda a cadeia 
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de produção-distribuição-comercialização-consumo 
que há por trás desses produtos. E isso tem reflexos 
econômicos, ambientais e sociais. Por isso, o consumo é 
um ato político.

Com o seu consumo e suas escolhas, você pode 
contribuir para transformação da sociedade ou pode 
apoiar a manutenção da sua dinâmica atual. Assim, 
podemos considerar um consumidor responsável 
aquele que usa suas escolhas de consumo para 
intervir positivamente na sua realidade. É um agente 
transformador da sociedade.

O consumo responsável vai além da conscientização e 
da mudança de hábitos individuais, busca contribuir para 
transformações estruturais. “O Consumo Responsável 
é um conjunto de hábitos e práticas que fomentam 
um modelo de desenvolvimento comprometido com a 

redução da desigualdade social e dos 
impactos ambientais. Busca melhorar a 
produção, distribuição e aquisição de 
produtos e serviços, incentivando as 
práticas colaborativas. É a vivência de 
atitudes éticas para a construção conjunta 
de um novo panorama social, econômico e 
ambiental.”, diz o Instituto Kairós.

Na produção, estão alinhadas com 
esses valores, práticas como: a economia 
solidária, com grupos de pessoas que 
produzem ou realizam serviços se 
organizando de maneira horizontal, sem 
um patrão, com base na cooperação, 
buscando o bem-viver de todos; e a 
agricultura de base ecológica, com 
pequenas propriedades com trabalho 
familiar que buscam construir sistemas 
produtivos complexos e diversos, 
adaptados às condições locais, sem 
insumos químicos, articulados em redes e 
valorizando os saberes tradicionais.

Na comercialização, a proposta do 
comércio justo internacional, voltado para 

com o seu consumo e 
suas escolhas, você 
pode contribuir para 
transformação da 
sociedade ou pode 
apoiar a manutenção 
da sua dinâmica atual

as práticas de consumo 
responsável buscam 
aproximar consumidores e 
produtores, encurtando os 
circuitos e valorizando a 
produção local
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as relações norte-sul, antropofagicamente se tornou nas 
terras tupiniquins o comércio justo e solidário, centrado 
na valorização da produção local e solidária. Suas práticas 
comerciais devem seguir 7 princípios: o fortalecimento da 
democracia, as condições justas de trabalho, a promoção 
do desenvolvimento local sustentável, o cuidado com 
o ambiente, o respeito à diversidade, a comunicação e 
informação adequadas ao consumidor e a integração dos 
elos da cadeia produtiva.

As práticas de consumo responsável buscam aproximar 
consumidores e produtores, encurtando os circuitos 
e valorizando a produção local. Um exemplo são os 
Grupos de Consumo Responsável, que são iniciativas de 
consumidores que se organizam coletivamente para, a 
partir de critérios éticos, políticos, sociais e ambientais, 
viabilizar a aquisição de produtos saudáveis, que 
respeitem a sazonalidade, a preços acessíveis, vindos 
de pequenos produtores locais. Sua atuação vai além 
da comercialização, promovendo processos educativos, 
práticas cidadãs e configurando-se como espaços de 
encontro. As AMAPs na França, os Teikeis no Japão, os 
Grupos de Consumo na Espanha, os CSA’s (Comunidade 
que Sustenta a Agricultura), entre outros, nos mostram 
que iniciativas como essas existem no mundo todo.

Outras alternativas para encontrar esses alimentos 
são as feiras orgânicas (de produtores), os espaços 
que trabalham com comércio justo e solidário e as 
entregas de cestas à domicílio. Muitas delas podem ser 
encontradas no Portal do Consumo Responsável: www.
consumoresponsavel.org.br 

Mas, sendo orgânicos, esses alimentos não são mais 
caros? Nem sempre, depende de onde você compra. É 
o que traz a pesquisa de preços realizada pelo Instituto 
Terra Mater e Intituto Kairós em 2016. No estudo, uma 
cesta de 18 hortaliças e frutas em transição agroecológica 
num grupo de consumo responsável chega a ter o mesmo 
preço médio anual que uma cesta similar de produtos 
convencionais adquirida nos supermercados .

Repense. O que você alimenta quando se alimenta?  
Abra os olhos.
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CAMPO LIMPO

encontro
feira de iniciativas sociais
dias 8 e 9. sexta, das 16h às 21h, e sábado, das 11h às 18h.

palestra
economia criativa e  
desenvolvimento social
dia 8. sexta, às 16h. retirada de ingressos 1h antes da atividade.
Ações que contemplam não apenas o aspecto econômico, mas 
também o social, o simbólico e o ambiental, vinculadas à inovação 
e à visão de futuro. Com Cláudia Leitão, especialista em economia 
criativa do Observatório de Fortaleza (CE).

ENCONTRO DE ABERTURA 
nós – criação, trabalho e cidadania
8 de novembro de 2019 (sexta-feira), das 16h às 22h.
9 de novembro de 2019 (sábado), das 11h às 19h.

CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO

programação
todas as atividades são gratuitas.

Com a participação de 
iniciativas sociais da zona sul, 
a atividade visa aproximar o 
público dos saberes dessas 
iniciativas e a divulgação de seus 
trabalhos, a geração de renda 
e o aumento de mercado aos 
grupos envolvidos. 

A ação em rede da área de Valorização Social apresenta iniciativas voltadas 
à inclusão produtiva, geração de renda e desenvolvimento comunitário.
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bate-papo 
economia da cultura criativa,  
trabalho e coletividade
dia 8. sexta, às 19h. retirada de ingressos 1h antes da atividade.

As experiências culturais 
periféricas e suas contribuições 
na criação de oportunidades de 
acesso ao mundo do trabalho 
e de construção da trajetória 
profissional e coletiva são temas 
do encontro. Com Marta Bergamin 
– FESPSP, Andreza Jorge – Redes 
da Maré (RJ) e Thiago Vinícius – 
Agência Popular Solano Trindade 
(Campo Limpo-SP). 

espetáculo
obinrin – ventos na maré
dia 8. sexta, às 21h.

Coletivo que agrega projetos que relacionam Empoderamento 
Feminino, Artes e Africanidade. Com o grupo Mulheres da Maré (RJ). 

bate-papo
economia solidária, comercialização  
e grupos de consumo
dia 9. sábado, às 11h. retirada de ingressos 1h antes da atividade.

Experiências de fortalecimento de 
empreendimentos e de grupos de 
trabalhadores/as que praticam 
sistemas cooperativos de gestão 
de seus negócios são abordados. 
Com Eliane Navarro Rosandiski – 
PUC Campinas (SP), Joyce Izauri 
- Enjoy Orgânicos (Jardim São 
Luís-SP) e Thais Mascarenhas – 
Instituto Kairós (SP).
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bate-papo
empreendedorismo social na gastronomia
dia 9. sábado, às 14h30.
retirada de ingressos 1h antes da atividade. 

A gastronomia como ferramenta 
de inclusão e transformação 
social a partir da experiência 
de três ativistas envolvidos/as 
na criação de oportunidades de 
trabalho e na democratização 
do acesso a uma alimentação 

saudável e justa. Com Bel 
Coelho – Chef do Clandestino 
e apresentadora do Receita de 
Viagem, Chef Rafita Soldan – 
DuLocal (SP) e Sara Barbosa 
– Gastronomia Periférica 
(Chácara Santana-SP). 

intervenção
desfile loyal 
dia 9. sábado, às 18h.

Movimento de moda periférico, 
de identidades e (r)existências. 
Brechó e customização. 

bate-papo
empreendedorismo social no design,  
moda e artesanato
dia 9.sábado, às 16h30.
retirada de ingressos 1h antes da atividade. 

O fazer artesanal e autoral como resistência, valorização do 
trabalho e do trabalhador e dos saberes tradicionais e a criação de 
produtos de impacto social a partir do encontro entre comunidades 
e profissionais da área do design. Com Adélia Borges – Crítica, 
historiadora de design e artesanato e curadora, Ferréz – 1daSul 
(Capão Redondo-SP) e Paula Dib – designer e articuladora social.
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bate-papo
práticas do comum e do cuidado
dia 12. terça, das 19h30 às 21h30.

Iniciativas no campo social que produzem interface entre as artes, 
a saúde e a acessibilidade com a geração de rendas são debatidos 
a partir da apresentação de três ações: a Feira de Culturas do 
Cuidado, Feira de Saúde Mental e Economia Solidária e Coletivo Tem 
Sentimento. Com Carmen Lopes, Carlos Santana Junior, Íris Rotger, 
Isabela Umbuzeiro Valent.

CENTRO DE PESQUISA E FORMAÇÃO

bate-papo
práticas do comum e de sustentabilidade 
dia 14. quinta, das 19h30 às 21h30.

As práticas coletivas que valorizam 
a cooperação nos modos de 
vida a partir da apropriação e 
adequação de ação nos campos 
do trabalho, da geração de renda 
e da produção de experimentos 
que reinventam a relação da 

bate-papo
tem passagem? a marca de quem 
sobreviveu ao sistema prisional 
dia 13. quarta, das 19h às 21h.

Dificuldades, o dia a dia e perspectivas de mulheres que passaram 
pelo sistema prisional. Conversa promovida pela Cooperativa 
Libertas, projeto nascido dentro do presídio feminino do Butantã, 
com foco na confecção de produtos de baixo impacto ambiental 
que teve como primeira parceira a marca Pano Social, projeto 
largamente reconhecido por empregar pessoas egressas do sistema 
penal. Com Cooperativa Libertas. 

24 DE MAIO

política com a cidadania por 
meio das experiências do Bixiga 
Transformação Sustentável, 
Plástico Maravilha e Cooper 
Glicério. Com: Cezar Renzi, 
Henrique Parra, Maria Aparecida 
da Costa e Wellinton Souza.
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autonomia, uma construção coletiva 
dia 16. sábado, das 15h às 18h. 

Visita à sede da Cooperativa Libertas, com apresentação da estrutura 
e das integrantes e roda de conversa sobre a fundação, objetivos e 
processo de produção da cooperativa, além da importância na luta 
em saúde da mulher e alimentação saudável e consciente. 

palestra
bixiga comunitário
dia 10. domingo, das 14h30 às 16h30. 

Os participantes compartilham suas 
experiências, projetos e sonhos, 
conversando sobre possíveis formas 
de organização e atuação comunitária 
no bairro do Bixiga. A Casa 1 é espaço 
de acolhida, centro cultural e clínica 
social com ênfase na população LGBT. 
A Uneafro é uma rede de articulação 
e formação de moradores de regiões 
periféricas. A União de Mulheres 
do Município de São Paulo é uma 
organização que atua na defesa dos 
direitos das mulheres. 

AVENIDA PAULISTA

BELENZINHO

oficina
pintura em azulejos 
dia 13. quarta, das 14h às 17h.

Os artesãos ensinam a técnica de pintura em azulejos e levantam 
o debate sobre geração de renda. Com Ateliê Azu, empreendimento 
social dedicado ao azulejo e à cerâmica artesanal.
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mosaico em vidro
dias 15 e 16. sexta e sábado, das 14h às 17h.
Apresentação da técnica, em diálogo com a história da artista, 
contemplada pelo Fundo ZL e que por meio da iniciativa conseguiu 
adquirir equipamentos, melhorando sua produção.  
Com Susicleide Cardoso. 

BOM RETIRO

palestra
ações no território:  
trabalho e geração de renda em debate
dia 14. quinta, das 19h às 20h30.

Relatos do trabalho realizado no território do Bom Retiro por 
iniciativas e instituições no campo da reinserção social para geração 
de renda, voltadas para as populações em situação de rua e de 
drogadição. Com Coletivo Craco Resiste, Consultório na Rua/SMS,  
Bompar Bom Retiro - Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, 
Cratod - Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras drogas, CAPS 
AD II Prates e Rede Solidária de Saúde Mental e Economia Solidária.

CARMO

oficina
modelagem em epóxi
dias 11 e 12. segunda e terça, das 14h30 às 17h.

Utilizando massa Epóxi como 
matéria prima e ferramentas 
artesanais, o participante poderá 
construir pequenas esculturas de 
mesa recriando uma arte milenar. 
Com João Goudinho. 
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palestra
modelagem em epóxi
dia 13. quarta, das 11h às 15h.

oficina
batuQ de ritmo - samba-enredo e 
enredo de vida
dia 12. terça, das 17h30 às 19h30.

O artista João Goudinho compartilhará sua história, refletindo sobre 
o prazer da criação artesanal e a possibilidade de geração de renda, 
além de trazer suas obras para conhecimento do público e demonstrar 
técnicas básicas para construção de escultura com massa Epóxi. 

Vivência em ritmos para compartilhar histórias e refletir sobre a 
importância da cultura musical. Com Mestre Alex, integrante do 
Coletivo Batuque do Glicério.

oficina
hip hop em transformação
dias 11 e 12. segunda e terça, das 15h às 17h.

Apresenta o Hip Hop explorando 
seus diversos elementos 
(Grafite, DJ, MC, B-boy, B-girl, 
conhecimento e tecnologias), 
promovendo uma reflexão 

sobre cidadania, construção 
do imaginário social e 
possibilidades de geração de 
trabalho e renda por meio da 
cultura. Com Coletivo Centro 011. 

oficina
biojoias - desconstruindo ideias construídas
dia 13. quarta, das 11h às 15h.

Apresentação da arte de fazer 
adornos (brincos, colares, 
pulseiras, etc) usando elementos 
naturais (sementes, madeira, 
conchas), resgatando a cultura 
ancestral africana. Além de 
demonstrar as técnicas, a 

artista refletirá sobre conceitos 
de estéticas que estamos 
habituados a ver nas mídias 
trazendo como elemento central 
de referência o nosso próprio 
corpo, história e a natureza. 
Com Amanda Dias. 
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feira
iniciativas de empreendedorismo sociais locais
dia 13. quarta, das 9h às 12h.

Nesta feira são comercializados produtos orgânicos direto de 
agricultores assentados vinculados ao Armazém do Campo, além de 
produtos artesanais como sacolas, mochilas e bolsas em patchwork 
confeccionadas com tecidos comprados de coletores da região do Bom 
Retiro e produzidas por pessoas em situação de rua. Com Armazém do 
Campo e Clube de Mães do Brasil.

CONSOLAÇÃO

bate-papo
iniciativas de economia solidária locais
dia 13. quarta, das 13h às 14h30.

encontros
florêncio em ebulição:  
potencializando grupos produtivos
dias 11 a 14. segunda a quinta, das 10h às 12h.

Bate-papo sobre iniciativas de economia solidária e comércio 
justo com o Armazém do Campo, Clube de Mães do Brasil e Centro 
de Referência e Defesa da Diversidade para a população LGBT em 
situação vulnerável. 

Imersão de grupos produtivos de impacto social positivo localizados 
na região do Sesc Florêncio de Abreu, em uma sequência de palestras, 
oficinas e discussões sobre temas relacionados ao empreendedorismo a 
fim de potencializar seus negócios e iniciar a formação de uma rede de 
economia solidária.  
Dia 11. Como escrever um projeto de Impacto Social com Cláudio 
Gomes. Dia 12. Contando sua história - Rodrigo Vam Kapen. Dia 13. 
Produção de conteúdo para web e uso das redes sociais com Geraldo 
Cruz. Dia 14. Gestão Financeira - Aliança Empreendedora.

FLORÊNCIO DE ABREU
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palestra
tecendo vidas
dia 10. domingo, das 10h às 12h.

feira
economia solidária
dia 10. domingo, das 10h às 17h.

As experiências do Tear Guarulhos, que atua no campo da inclusão 
social pelo trabalho, convivência e cultura da população em situação 
de sofrimento psíquico e/ou outras vulnerabilidades socioafetivas 
são relatadas.

A Feira de Economia Solidária 
é um programa da Secretaria 
do Trabalho da cidade de 
Guarulhos que possibilita 
a exposição de trabalhos 
manuais, com o objetivo de 
incentivar a geração de renda 
e inclusão social.

GUARULHOS

oficina
colher cidadania: 
bolo com casca de banana
dia 12. terça, das 9h30 às 12h30.

Os participantes aprendem 
uma receita de bolo com o 
aproveitamento integral da 
casca de banana, possibilitando 
o aprendizado de técnicas 
culinárias aplicadas à geração 
de renda, estimulando 

o desenvolvimento de 
potencialidades para novos 
projetos de vida. Com 
Organização Eco Social Água 
Azul, de Guarulhos.
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colher cidadania: bolo com casca de laranja
dia 12. terça, das 14h30 às 17h30.

Os participantes aprendem uma receita de bolo com o aproveitamento 
integral da casca de laranja, possibilitando o aprendizado de 
técnicas culinárias aplicadas à geração de renda, estimulando o 
desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida. Com 
Organização Eco Social Água Azul, de Guarulhos.

oficina
criação de laços e tiaras
dia 13. quarta, das 10h às 12h.

Com ensinamento da criação de laços e tiaras personalizadas, a 
oficina busca o desenvolvimento de talentos e o fortalecimento da 
autoestima. Com Andreia Oliveira, artesã certificada pela SUTACO e 
integrante da Economia Solidária de Guarulhos.

oficina
confecção de cestas com material reciclado
dia 14. quinta, das 14h às 16h.

palestra 
olhar e comunidade: um panorama sobre a 
mobilização comunitária em guarulhos
dia 14. quinta, das 18h às 20h.

Criação de cestas com materiais reciclados que seriam descartados, 
transformando-os em artes e produzindo peças para serem utilizadas 
no dia a dia. Com Dayane França, artesã formada em Gestão 
Ambiental e integrante da Economia Solidária de Guarulhos.

A experiência com mobilização 
comunitária e desenvolvimento 
local nos 17 anos de atuação 
da Ecoficina em Guarulhos. A 
Ecoficina é uma OSCIP fundada 
em 2002 e já atendeu cerca de 

80 mil pessoas, dentre crianças, 
jovens e adultos, em atividades 
de educação ambiental, oficinas 
lúdicas pedagógicas, capacitação 
profissional e desenvolvimento 
sustentável.
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joia artesanal
dia 15. sexta, das 9h30 às 12h30.

A oficina oferece uma técnica que permita ao participante ser 
inserido no contexto artístico, considerando o universo do artesanato 
e da manualidade. Com Americo Designer.

palestra
pão caseiro com fermentação natural
dia 16. sábado, das 9h30 às 12h30.

oficina
pintura em azulejo
dia 15. sexta, das 14h às 17h.

oficina
pintura em pano de prato
dia 16. sábado, das 10h às 12h.

Apresentação do passo a passo 
da produção de pão caseiro 
com fermentação natural para 
possível comercialização. 
Com Naíra Assis.

O participante irá pintar um azulejo com tinta óleo utilizando os 
dedos e alguns recursos artesanais. Com Americo Designer.

Técnicas de pintura em pano de prato com o intuito de desenvolver 
as potencialidades de cada um. Com a artesã Ana, integrante da 
Economia Solidária de Guarulhos.



27 feira
trocas sustentáveis
dia 16. sábado, das 10h às 17h

Troca de livros, gibis, plantas, sementes, artesanatos, brinquedos, 
acessórios, utensílios, roupas, DVDs, CDs e até mesmo afeto! 

oficina
stencil e serigrafia
dia 17. domingo, das 10h às 12h e das 14h às 16h.

feira
rede de economia periférica
dia 10. domingo, das 10h às 17h.

Técnica de serigrafia de modo que cada participante consiga fazer 
pelo menos uma impressão. Com Alex Marconi, integrante da  
Economia Solidária de Guarulhos.

Reúne empreendedores e 
empreendedoras periféricos/as de 
São Paulo, com produtos de moda, 
arte, decoração, beleza e bem-
estar. A feira promove a autogestão 
econômica, para fortalecer a 
economia solidária e a gestão 
democrática nas periferias.

INTERLAGOS
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oficina
costura de bonecos de pano
dia 15. sexta, das 14h às 17h.

oficina
desconstrução, costura e  
transformação com o projeto lerato
dia 16. sábado, das 14h às 17h. 14 anos.
inscrições antecipadas na central de atendimento. 

Apresentação do trabalho da 
artesã Cássia Pacheco, que utiliza 
a criatividade por meio da costura 
para criar bonecos com tecidos e 
panos. A proposta é compartilhar 
com o público algumas das 
técnicas de costura que possam 
inspirar o trabalho de outras e 
outros artesãos.

Apresentação do trabalho de um grupo de mulheres do Jardim XV 
de Novembro, situado na zona leste de São Paulo, que atua em prol 
de mulheres em situação de vulnerabilidade social, por meio da 
costura e criatividade no reaproveitamento de resíduos têxteis. 

ITAQUERA

palestra
ciclo de palestras com+soma
dia 10. domingo, das 10h às 17h.

Espaço de experimentação para 
trocas de saberes, falas e escuta, 
como forma de estruturar e 
fortalecer a rede de consumo 
periférico. Temas e convidados/
as: - Empreendedorismo 

Periférico com V.O.S - Produção 
Local com Agência Solano 
Trindade - Economia Consciente 
para um futuro possível com 
Gaia Education.
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turbantes com as meninas mahin
dia 17. domingo, das 14h às 16h. 14 anos.
inscrições antecipadas na central de atendimento. 

Será abordada a história do uso dos turbantes como acessório de 
moda ao longo do tempo, sua simbologia e significados, junto ao 
Coletivo das Meninas Mahin que trabalha com moda e artesanato a 
partir de uma criação autoral e identitária na Cidade Tiradentes,  
Zona Leste de São Paulo.

encontro
feira valoriza ação!
dias 15 a 17. sexta a domingo, das 10h às 16h.

bate-papo
vamos falar sobre reciclagem?
dias 13 e 14. quarta e quinta, das 10h30 às 12h30.

Serão apresentadas iniciativas do território da Zona Leste de São Paulo 
que trabalham com moda e artesanato sobre uma perspectiva de 
criação autoral, protagonismo produtivo e autogestão laboral.  
Com Sou de Pano, Projeto Lerato, Ateliê Azu e Coletivo Meninas Mahin. 

A coleta seletiva e a reciclagem, realizadas pelas cooperativas que, 
além de proteger a natureza, também geram empregos e renda para 
centenas de famílias de catadores. Com equipe da Cooper Glicério.

PARQUE DOM PEDRO II

oficina
ubuntu - produção de tapetes artesanais
dias 13 e 14. quarta e quinta, das 13h às 14h15  
e das 14h15 às 15h30.

Criação de tapetes em miniatura, compartilhando experiências. 
Projeto criado para estimular o potencial criativo dos abrigados no 
Complexo Canindé da Coordenação Regional de Obras de Promoção 
Humana (CROPH), pela produção de tapetes de resíduos da indústria 
têxtil. Com Sustexmoda. 
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oficina
a arte dos turbantes
dia 10. domingo, das 15h às 16h30

Ao ensinar alguns tipos de penteados com turbante, a professora María 
Iglesias imigrante vinda de Cuba, instiga os participantes a conhecerem 
mais sobre a história do adereço em sua cultura. Com Abraço Cultural, 
projeto dos refugiados/as.

PINHEIROS

bate-papo
instituto chão: do produtor ao consumidor
dia 12. terça, das 19h30 às 21h30.

bate-papo

café é mais que café:  
novos negócios, gênero e raça
dia 14. quinta, das 19h30 às 21h30.

A economia solidária procura articular e integrar redes que 
fomentam a autonomia, o cooperativismo, o comércio justo e o 
consumo consciente.  A sede do Chão foi projetada para ser um 
espaço de convivência, trabalho e reflexão, onde se possa fomentar a 
discussão dos valores e objetivos da instituição, baseada na ES.

Pura Cafeína é uma iniciativa 
criada por Gisele Coutinho, mulher 
negra, jornalista e barista. Tem 
por objetivo espalhar informações 
sobre qualidade dos cafés no Brasil 
de maneira prática, com dicas de 
como escolher, como preparar e 
conservar o café em grão ou moído. 
Gisele faz questão de ser o elo entre 
produtores, torrefações e o público 
em geral, levando café de qualidade 
para um número maior de pessoas 
e por um preço mais justo. 
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curso
mãos ao barro: cerâmica quilombola
turma 1:  dias 15 e 16. sexta e sábado, das 10h às 13h. 
turma 2: dias 15 e 16. sexta e sábado, das 14h às 17h.
inscrições no atendimento das oficinas de criatividade,
a partir do dia 12. 14 anos.  

curso
renda em sol:  
nhanduti com mestras rendeiras
dias 15 e 16. sexta e sábado, das 10h às 13h. 14 anos. 
inscrições no atendimento das oficinas de criatividade,  
a partir do dia 12. 

Processo de modelagem, pintura 
e queima do barro a partir 
das técnicas de comunidades 
remanescentes quilombolas 
do Alto Vale do Ribeira. Com 
Associação de Ceramistas de 
Apiaí. 

O grupo compartilha seu ofício ancestral e recém-resgatado de 
renda Nhanduti, uma técnica que forma rendas em formato de 
Sol. A atividade apresenta história da renda Nhanduti (também 
chamada de Renda Sol e Tenerife); os pontos, cores e processo 
criativo e propõe a produção de uma peça por cada participante.
Com Grupo Nhanduti de Socorro. 

POMPEIA
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curso
bordado: fauna e flora brasileira
dias 15 e 16. sexta e sábado, das 10h às 13h.

oficina
as tranças e tramas do milho crioulo
dia 15. sexta, das 10h às 13h e 16/11, das 14h às 17h.
senhas 30 minutos antes. 14 anos.

oficina

entalhando folha e fauna caiçaras 
com criqué caiçara
dias 15 e 16. sexta, das 14h às 17h e sábado, das 10h às 13h.

Principais pontos de bordado 
para a construção dos símbolos 
marcantes de sua identidade. 
Inspiradas na fauna e flora 
brasileira, as bordadeiras criam 
suas peças com mini pássaros, 

As mestras apresentam o milho 
crioulo e seu processo de 
manejo, bem como as técnicas 
de tear manual da palha e 
suas possibilidades criativas, 
propondo a produção de uma 

flores e folhas bordadas, cheios 
de sofisticação e simplicidade. 
Com Bordadeiras do Jd. 
Conceição de Osasco..

peça por cada participante. 
Com Arte e Vida - Associação de 
Mulheres Artesãs de Guapiara. 

Técnica caiçara de entalhe da 
madeira caixeta, seu processo 
de manejo, as técnicas da 
pintura e o processo criativo 
para produção de peças como 
espátulas, colheres e gamelas. 
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oficina

bordado livre 
com bordadeiras da linha nove
dias 15 e 16. sexta e sábado, das 14h às 17h. 14 anos.
Senhas 30 minutos antes. 

oficina
ateliê para família: fantoches
dias 15 a 17. sexta a domingo, das 15h às 16h30  
e das 16h30 às 18h. 5 anos. Senhas 30 minutos antes. 

Principais pontos de bordado 
para uma prática livre, por 
meio da qual o participante 
borda a partir de sua intenção 
e intuição. Bordadeiras da Linha 
Nove é resultado de atividades 

As artesãs propõem uma brincadeira manual com pais e filhos na 
criação de fantoches a partir de retalhos e aviamentos de outras 
atividades de costura e artesanato. Com Rede Crianorte. Coletivo de 
mulheres artesãs e costureiras da Zona Norte de São Paulo. 

propostas pelo Instituto Acaia, 
que atende crianças e jovens 
das comunidades do bairro Vila 
Leopoldina, em São Paulo (SP), 
com mães de crianças atendidas 
pelo projeto. 

feira
artesãs e ofícios com movimento  
de artesãs e ofícios (mãos)
dia 17. domingo, das 10h às 18h.

Artigos diversos produzidos por grupos de comunidades rurais do 
Estado de São Paulo, protagonizados por mulheres. Mãos é um 
projeto de fortalecimento de artesãs brasileiras que atua através da 
pesquisa, impacto e cocriação. Desenvolve ou integra projetos de 
desenvolvimento em comunidades, com foco nas mulheres.
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bate-papo
de norte ao norte  
com camila cardoso e lúcia oliveira
dia 14. quinta, das 16h às 18h. 16 anos.
retirada de ingresso no local com 1 hora de antecedência 

Roda de conversa sobre 
formação de territórios situados 
simbólica e geograficamente 
ao Norte a partir do Turismo de 
Base Comunitária como forma de 
desenvolvimento sustentável em 

SANTANA

Perus, zona norte de São Paulo e 
da experiência da Comunidade 
da Boa Esperança, em Teresina,  
que lida com os projetos de 
modernização que vem sendo 
implementados na cidade.

oficina

usando as redes sociais para  
divulgar o seu negócio
dia 10. domingo, das 10h às 13h. 18 anos.

Ajudar a criar ou melhorar o perfil comercial nas redes sociais, 
bem como utilizá-las de forma estratégica para o seu negócio, 
aumentando o engajamento com o seu público, de forma mais 
clara, simples e econômica. Com Ju Dias, da Bora Lá! Agência de 
comunicação popular. 

SANTO AMARO

bate-papo
mapeando pensamentos
dia 16. sábado, das 14h às 17h.

Roda de conversa que tem como ponto de partida as experiências 
do Quilombo Terça Afro e Preto Império. Os coletivos atuam na 
construção de ambientes potencializadores de diálogos e trocas.



35
bate-papo

como criar a sua loja virtual:  
desafios e potencialidades 
dia 10. domingo, das 14h às 16h. 18 anos.

curso
despertando o empreendedor
dias 12 a 14. terça a quinta, das 14h às 18h. 

A partir da trajetória de 
criação do e-Bairro (que 
inclui marketplace de artistas, 
artesãos, escritores e pequenos 

Como iniciar um negócio na periferia, tratando de temas como 
autoconhecimento, público/mercado e modelo de negócios. 
Com Empreende Aí, fundado em 2015 com o objetivo de formar e 
capacitar nano, micro e pequenos empreendedores(as) de territórios 
populares, comunidades e favelas.

empreendedores da zona Sul de 
São Paulo), vamos compartilhar a 
experiência de se vender.  
Com E-bairro.

curso
fotografia de produtos com celular 
dias 12 e 13. terça e quarta, das 19h30 às 21h30. 

Nesta atividade, voltada 
para artesãos dos ramos de 
alimentação, acessórios e moda, 
o objetivo é dar autonomia 
na criação de imagens que 
vão valorizar seus produtos e 
alavancar a sua divulgação nas 
mídias sociais.
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bate-papo
economia solidária:  produção e 
comercialização mais justa e sustentável 
dia 10. domingo, das 14h às 17h.

Coletivos, organizações e artistas 
do ABC discutem e trocam 
experiências sobre a prática da 
economia solidária, conjunto 
de atividades alternativas de 
geração de emprego e renda. 
Comércio justo, consumo 
solidário, gestão democrática, e o 

SANTO ANDRÉ

respeito à natureza no processo 
de produção e comercialização 
serão alguns dos temas 
abordados. Com Solange Dias de 
Araújo (MDDF), Sandro Nicodemo 
(Casa Viva Lilás), Mariza Labrada 
(Instituto Acqua). 

feira
economia solidária
dia 16. sábado, das 10h às 15h. 

Apresentação de iniciativas de economia solidária realizadas na 
região do ABC. Trabalhos diversos na geração de renda, como 
a venda de orgânicos, empreendimentos de saúde mental, 
artesanato e alimentação. 

SÃO CAETANO

palestra
panorama da economia solidária no abc
dia 16. sábado, das 10h30 às 12h

Representantes do Fórum Regional de Economia Solidária do 
ABCDMRR apresentam as iniciativas existentes na região, discutindo o 
panorama e as perspectivas da economia solidária local.
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palestra

economia solidária em “larga escala”: 
a experiência das grandes cooperativas
dia 16. sábado, das 12h30 às 14h

Os cooperados da Uniforja 
contam como enfrentaram 
o desemprego e a falência 
das indústrias por meio da 
organização em cooperativas. 
Os cooperados da coopercentral 
do Vale do Ribeira explicam 
como a organização de uma 
central de distribuição no ABC foi 
fundamental para o escoamento 
da produção dos agricultores 
familiares. Com Arildo Mota 
Lopes, especialista em 
Cooperativismo pela Mondragon 
- Espanha e Gilberto Ohta, diretor 
da Cooperagua e da Coop VR. 
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palestra
rango rural - a gastronomia como 
ferramenta de transformação social
dias 5, 12 e 19. terças, das 8h às 10h. 

Valorizar o ambiente rural no qual a população jovem do 
Assentamento Bela Vista vive o sentimento de pertencimento através 
da descoberta alimentar, utilizando a gastronomia como ferramenta 
de transformação e desenvolvimento social. Para isso, serão 
apresentadas possibilidades de criação, comercialização e percurso 
dos alimentos desde a colheita, preparo até chegar ao consumidor 
final, observando a essência da sustentabilidade alimentar.  
Com Lali Lázari. 

ARARAQUARA

BAURU

INTERIOR E LITORAL

oficina
confecção de cabeças de figurinos para 
espetáculos teatrais
dias 12 e 13. terça e quarta, das 14h30 às 17h30.

O Labsol é um laboratório de 
design solidário que tem como 
objetivo otimizar e revitalizar a 
produção artesanal por meio 
do conceito de ecodesign, 
preocupando-se com sua 
qualificação. Nesta oficina, os 
participantes criam “cabeças” 
que compõem figurinos 

utilizados em espetáculos 
teatrais ou carnavalescos a partir 
do uso de papelão. As peças 
serão decoradas com materiais 
diversos. Com Labsol. 
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palestra
arrasto de praia 
dias 8 a 29. sextas, das 9h às 12h. exceto dia 22/11.
inscrições no local. somente para hóspedes. 

oficina
confecção de artefatos e utensílios  
a partir do reuso de lona vinílica 
dia 14. quinta, das 14h30 às 17h30.

Por ser um material composto, a lona vinílica não possui reciclagem. 
Por isso, a intenção é mostrar que é possível criar peças úteis e 
decorativas, prolongando a vida útil desse material e diminuindo seu 
impacto ambiental. Com Labsol. 

Pesca tradicional que fomenta 
valores de partilha, divisão 
de tarefas, reciprocidade 
e cooperação. O público 
acompanha o arrasto realizado 
por pescadores locais e participa 
do processo de forma prática. 
No passeio, pesquisadores 
explanam sobre esse sistema de 
pesca como atividade econômica 
e cultural e ferramenta de 
educação ambiental. 

BERTIOGA

curso
cerâmica da mata: a floresta na arte artesã
dias 10 a 24. domingos, das 15h às 17h. dias 12 a 26. terças, das 15h30 
às 17h30. exceto dia 19/11. inscrições no local.

Transformar folhas da Mata Atlântica em cerâmicas utilitárias e 
decorativas, buscando através da arte preservar o meio ambiente e 
promover as potencialidades locais. Com Rede Balsear. 
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BIRIGUI

curso
cobertor de lã 
dias 12 a 14. terça a quinta, das 19h às 21h30. inscrições no local. 

curso
bolsa e sacolas de jeans 
dias 16 e 17. sábado e domingo, das 10h às 12h. inscrições no local. 

Passos básicos do crochê, onde cada participante fará uma peça 
em formato quadrado que será ligada à peça de outro participante, 
formando uma colcha de retalhos. O cobertor produzido ao final 
da atividade será doado a pessoas em situação de rua. Com Rede 
Solidária de Birigui. 

Confecção de bolsas e sacolas a partir de jeans inapropriados para 
uso. Serão doadas para pessoas em situação de rua. Com Rede 
Solidária de Birigui. 

curso
ecobags 
dias 16 e 17. sábado e domingo, das 14h às 18h. inscrições no local.

Materiais alternativos, como banners, que usualmente seriam 
descartados, para confecção de produtos de outros bens de 
consumo. Com Estamparia Social. 

bate-papo
minha arte é anfitriã 
dia 10. domingo, das 10h30 às 13h. 14 anos.

CATANDUVA

Visita aos ateliês dos artesãos da cidade. Tem como objetivo 
traçar um panorama da produção de peças artesanais e 
possibilitar o contato do público com esses profissionais, suas 
técnicas e suas histórias.
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oficina
bandeja espelhada em bronze 
polido e sachê perfumado 
dias 12 e 13. terça e quarta, das 18h30 às 21h30. 14 anos. 

oficina
aromatizadores 
dia 14. quinta, das 18h30 às 21h30. 14 anos. 

oficina
porta objetos em decoupage de gibi
dia 15. sexta, das 14h30 às 17h30.

encontro
encontro de artesãos e artesãs 
dias 16 e 17. sábado e domingo, das 14h às 18h.

Desenvolvimento de peças que possam servir para a geração 
de renda. Com Adriana Cassoni. 

Além da confecção de um aromatizador, a atividade 
aborda como elaborar os valores de venda e custos de 
produção. Com Daniela Pretti. 

Técnica de recortar e colar utilizando gibis para revestir um objeto. 
Com Claudecir de Oliveira. 

Um panorama da riqueza da arte popular e do artesanato da cidade. 
Organizados em estações, mostram suas técnicas e produções, 
dividindo informações e curiosidade a respeito do processo de criação 
e manufatura de suas peças. 
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encontro
mulheres e economia criativa 
feira e bate-papo com artesãs
dias 16 e 17. sábado e domingo, das 11h às 15h.

bate-papo
tecnologias sociais, participação e 
construção de realidades -  
onde podemos chegar juntos? 
dia 10. domingo, às 14h.

JUNDIAI

PIRACICABA

Encontro de mulheres artesãs da cidade de Jundiaí e região para 
mostrar seu trabalho, conversar sobre as alternativas criativas de 
geração de renda a partir do artesanato. Com Silvia Marcelino e Onix 
Jamaica da Preta Eu, Flávia Rissi da Trança Fios e Clarissa de Oliveira 
Pereira da Maria das Três. 

Encontro para refletir, pensar junto e se inspirar com estas 
experiências piracicabanas que trabalham com geração de renda, 
mobilização comunitária e desenvolvimento local. Com idealizadores 
da Horta da Casa do Hip Hop, do Cine Barranco, da Casa Viva e do 
coletivo Motyrõ.

palestra
cine barranco - cultura, arte, 
solidariedade e reinvenção do território
dia 13. quarta, das 18h30 às 21h30.

O Cine Barranco, hoje um ponto 
de cultura, apresenta algumas 
produções cinematográficas, 
incluindo um curta do Motyrõ 

e faz um bate-papo para 
compartilhar a trajetória desse 
grupo que reinventa a vida no 
bairro e na comunidade. 
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REGISTRO 

palestra
reaproveitamento de saberes, ideias e 
materiais na criação de vida e abundância
dia 14. quinta, das 14h às 18h.

bate-papo
nós: criação, trabalho e cidadania
dia 16. sábado, às 11h.

encontro
mosaico de saberes: mulheres em ação
Dias 16 e 17. Sábado, das 14h às 17h e domingo, das 11h às 17h.

A Horta da Casa do Hip Hop 
compartilha, numa vivência 
diferenciada, sua tecnologia de 
reaproveitamento de materiais 
orgânicos e junção de saberes 
para produção de alimentos e 
trabalho coletivo na periferia. 

Espaço para que as iniciativas 
participantes do projeto Mosaico 
de Saberes, do Vale do Ribeira, se 
conheçam e possam trocar ideias, 

Mostra que abre espaço para troca de experiências buscando 
estimular boas práticas socioambientais, intercâmbio de 
ideias e reflexão sobre inclusão produtiva, geração de renda e 
desenvolvimento comunitário. Com Enseada da Baleia, Arte e Vida, 
Jaci Ateliê e Banarte.

práticas e saberes sobre inclusão 
produtiva, geração de renda e 
desenvolvimento comunitário. 
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oficina
tingimento natural
dia 10. domingo, das 10h às 16h30. 

Vivência com a prática do 
tingimento natural, entendendo 
as propriedades das plantas 
tintoriais e as características de 
diferentes bases têxteis, e como 
incentivo ao desenvolvimento 
de práticas de economia 
sustentável. Com Thanina 
Godinho, da Tanina. 

RIBEIRÃO PRETO

bate-papo
moda e empreendedorismo no interior
dia 10. domingo, às 11h.

O público recebe dicas de como projetar seu negócio de moda no 
interior. Como criar sua própria marca, aperfeiçoar sua identidade, etc. 
Com Glowing Cow, Amor Retrô, SENAC RP e Leda Mara (Moura Lacerda).

oficina
curadoria para brechós
dias 13 e 14. quarta e quinta, das 15h às 18h.

A atividade desenvolve o olhar do participante para algumas 
tendências de moda e para a descoberta do potencial de peças de 
brechó, com visitas a esses lugares para pesquisa. Com Eletrica Brechó. 

oficina
introdução ao upcycling
dias 12 a 14. terça a quinta, das 18h30 às 21h30.

Do faça você mesma(o) à customização, práticas surgidas no cenário 
criativo, na economia doméstica, difundidas entre os makers, se 
aplicam em diversos contextos, especialmente na moda. Com Pedro 
Gato, do Desmanche.Lab. 
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afim – especial de moda
dia 15. sexta, das 11h às 17h30.

encontro
joias sustentáveis
dias 16 e 17. sábado e domingo, das 10h30 às 13h30.

Apresentação do trabalho de brechós e lojas da cidade e da região, 
que expõem peças de criação própria e também selecionadas por 
suas curadorias. Com coletivo Afim. 

Possibilidades de criação 
de joias sustentáveis com 
materiais reutilizáveis, como 
latas de alumínio e plástico 
de embalagens com design 
diferenciado. Com Danusa 
Teodoro Sampaio, do Joia do 
Futuro. 

bate-papo
moda fora dos padrões
dia 15. sexta, das 15h às 17h.

bate-papo
tecendo a rede de saberes
dia 16. sábado, das 10h às 12h.

Lançar um olhar para a moda direcionada a corpos considerados 
“fora do padrão”: plus size, trans, negros e afins. O vestuário como 
fortalecimento de sua identidade. Com Brechó No Veneno. 

Estimular a criação de uma rede de trabalho, com o objetivo de ampliar 
o protagonismo profissional dos seus elos. Com: AMSS - Associação 
de Moradores do Solo Sagrado, Nós Espaço Colaborativo e ARNAP – 
Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos de São José do Rio Preto. 

RIO PRETO
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tecendo a rede de saberes
dia 16. sábado, das 15h às 17h.

Uma tarde de oficinas, trocas de ideias e demonstrações de 
trabalhos, com o objetivo de estimular ações coletivas de trabalho, 
destacar e valorizar o trabalho dos artesãos locais, que participam 
do grupo Tecendo a Rede de Saberes. 

palestra
inspire-se: autogestão e identidade
dia 10. domingo, das 15h às 19h.

oficina
arteiras sociais - customização de roupas
dia 12. terça, das 14h às 16h.  
somente para inscritos no programa. 18 anos.

A economia solidária propõe a construção de um outro modelo de 
sociedade. Mais diversa, igualitária e em equilíbrio com a natureza, 
da qual fazemos parte. Indígenas e quilombolas muito têm a ensinar 
sobre como vivenciar isso na prática, de forma sustentável, em 
contraposição ao atual modelo de desenvolvimento. Neste encontro 
será apresentado este modo de se viver, o Bem Viver, a partir da 
narrativa de indígenas e quilombolas. 

Voltada às mulheres de 
diferentes comunidades de São 
Carlos. As participantes serão 
estimuladas a desenvolver 
produtos de moda por meio 
de materiais reutilizáveis, ao 

SANTOS 

SÃO CARLOS

recortar as peças, criar outros 
modelos, inserir etiquetas 
bordadas e aviamentos que 
trarão um novo significado para 
o produto. Com André Fernandes, 
do Quiosco Cultural. 
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arteiras sociais - confecção de ecobags
dia 13. quarta, das 14h às 16h.
somente para inscritos no programa. 18 anos.

A proposta é reaproveitar lona de banner para desenvolver bolsas 
sem costura, utilizando técnicas de dobradura de tecido Orinuno e 
cola. Com André Fernandes, do Quiosco Cultural. 

oficina
arteiras sociais - estamparia ecológica
dia 14. quinta, das 14h às 16h. 
somente para inscritos no programa. 18 anos.

bate-papo
empreendedorismo, economia solidária e 
valorização de territórios
dias 12 a 14. terça a quinta, das 19h às 22h.
inscrições na central de atendimento a partir de 1/11. 18 anos. 

A proposta é conhecer a técnica de estamparia sustentável da 
cologravura e isogravura, que podem ser replicadas em camisetas, 
jogos americanos, panos de prato, entre outros tecidos. Com André 
Fernandes, do Quiosco Cultural. 

Compartilhamento de iniciativas 
em torno de projetos de 
valorização social realizados na 
cidade e na região e que buscam 
compartilhar processos Com 
Instituto Auá, Instituto Empodera, 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Ecopátio Arca 21, Centro Dandara 
de Promotoras Legais Populares, 
Casa do Hip Hop - Santa Cruz, 
Grupo Enactus Unifesp – SJC e 
Instituto Brantz Social. 
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palestra
mapeamento de trabalhos artesanais  
da terra rasgada
dia 12. terça, das 19h às 21h.

Discussão sobre dificuldades na produção independente e formas 
de contorná-las através de ações coletivas e princípios da economia 
solidária. Com Lívia Poloto, Verônica Heiddeman e Ananda Jacques, 
curadoras e organizadoras da Feira livre do Beco do Inferno. 

SOROCABA

oficina
empreendedorismo feminino  
e materno, cria! 
dia 9. sábado, das 10h30 às 14h30. inscrições no local. 16 anos.

Encontro para mulheres potencializarem suas ideias e projetos, 
acessando a inteligência coletiva de um grupo. Com Carol Hornos 
e Virgínia Luz, do projeto CRIA! 

TAUBATÉ

bate-papo
projeto mãostiqueiras: resgate de saberes e 
o protagonismo da mulher
dia 23, sábado, das 10h30 às 12h30. inscrições no local. 16 anos. 

Juliana Müller Bastos, idealizadora do projeto localizado na cidade 
de Campos do Jordão, conta como surgiu a ideia de trabalhar com 
a lã natural, sobre o envolvimento das 30 mulheres nas atividades, 
os desafios de tornar este projeto social um negócio sustentável ao 
longo do tempo e gerando renda para todas as envolvidas, mantendo 
os métodos tradicionais de produção de peças em lã natural e 
demonstrará as fases do beneficiamento da lã natural (lavar, abrir, 
cardar, fiar e tingir). 
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fiação da lã
dia 23. sábado, das 14h às 17h. inscrições no local. 16 anos. 

Com Projeto Mãostiqueiras. Em contato com a fibra da lã natural, 
observa-se o processo de transformação da fibra em fio, com a 
utilização de roda de fiar ou fuso e a roca. 

oficina
fotografia de produto com celular 
para redes sociais
dia 30. sábado, das 10h30 às 13h30. inscrições no local. 16 anos. 

bate-papo
prática agrícola: desafios e perspectivas
dia 16. sábado. turma 1: das 9h30 às 10h30. turma 2: das 13h às 14h.
16 anos.

O encontro com os feirantes da Feira Agroecológica realizada 
mensalmente no Sesc, oferece informações que possam contribuir 
com o desenvolvimento da atitude empreendedora. Com Juliano 
Salomão, educador em cursos de empreendedorismo e meio 
ambiente e coordenador de projetos com artesãos.

Àqueles que possuem negócio 
próprio ou pretendem abrir um, 
e deseja usar a fotografia para 
melhor apresentar seus produtos. 
Não precisa ter conhecimento 
em fotografia ou equipamentos 
profissionais. Trazer uma câmera ou 
o próprio celular. Com Pâmela Mello, 
fotógrafa, idealizadora e produtora 
de conteúdo da UMA, a primeira 
casa colaborativa de Taubaté. 

THERMAS DE PRESIDENTE PRUDENTE
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