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Paul Singer, 86 anos, nos deixou na noite de 16 de abril de 2018. 
Nascido em Viena em 24 de março de 1932, fugiu do nazismo com a 
mãe em 1940 e escolheu o Brasil para viver. Sua trajetória é marcada 
pelo compromisso social e pela militância. Não se dobrou diante dos 
dias sombrios da história e manteve no horizonte o desejo de um paı́s 
justo e solidário. 

Em São Paulo, Paul Singer foi metalúrgico, graduou-se em Economia 
pela Universidade de São Paulo, fez doutorado em Sociologia, tornou-
se professor universitário. Foi um dos fundadores do Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento (Cebrap), do Partido dos Trabalhadores 
(PT) e da Incubadora de Cooperativas Populares na USP. De 2003 a 
2016 foi Secretário Nacional de Economia Solidária.

Dedicou-se ao socialismo. Frente ao gigante capitalismo, entendeu que 
só seria possı́vel romper com o capital se as pessoas de forma coletiva 
se organizassem. E assim o fez. Em meados da década de 90, Paul 
Singer, olhando as iniciativas da Cáritas brasileira, do MST, da 
Campanha Natal Sem Fome de Betinho, Hebert José de Souza e de 
algumas universidades do paı́s, teve o entendimento que o capitalismo 
não iria se romper com uma força externa, mas sim, por meio de 
experiências sociais de dentro do próprio capitalismo. 

Nessa época, em São Paulo eram 1,6 milhões de desempregada/os, 
várias empresas falidas, e no processo da construção do plano de 
governo de Luiza Erundina, Singer propôs a organização dos trabalha-
doras/es pela auto-organização em cooperativas, e essa iniciativa foi 
também aceita pelos sindicatos. Muitas fábricas foram reerguidas pelos 
trabalhadoras/es e no bojo da ação atendia tanto a situação de renda de 
diversos trabalhadoras/es como construı́a-se o socialismo. 

Apesar do nome Economia Solidária ter sido criado no Brasil, essa 
iniciativa é vivida pelo mundo a fora, tem suas raı́zes na Grã-Bretanha 
com Robert Owen. 

A Economia Solidária no Brasil tornou-se uma polı́tica pública, com 
legislações aprovadas em diversos estados e municı́pios, como 

também, possui o Fórum Nacional de Economia Solidária que é uma 
articulação e organização polı́tica dos movimentos sociais e da 
sociedade de civil organizada. 

No secretariado de Paul Singer, em 2015, a Secretaria Nacional de 
Economia Solidária, possuı́a sua base em empreendimentos coletivos, 
como associações, cooperativas, grupos informais e sociedade 
mercantil, e, contava com mais de 30 mil empreendimentos solidários, 
em diversos setores da economia. O maior destaque que era a 
agricultura familiar, que gerava renda para mais de 2 milhões de 
pessoas e movimentam anualmente R$ 12 bilhões. 

Para Singer todo esse caminho trilhado não foi utopia, mas tese 
colocada em movimento e em prática. Seu legado está presente na 
construção e no fortalecimento da Economia Solidária e nas dezenas 
de livros publicados. Foi, sem dúvida, um dos maiores intelectuais 
orgânicos de nosso tempo.   
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O Centro de Promoção de Agentes de Transformação (CEPAT) 
desenvolve um Programa de Formação Polı́tico-Cidadã, formado 
por um conjunto de projetos sociais que tem o objetivo de trabalhar 
com o assessoramento de forma continuada, permanente e planejada, 
formando e capacitando lideranças, comunidades e movimentos 
sociais, em prol de uma cidadania plena e um mundo sustentável. 



Se uma Outra Economia Acontece, uma Outra Sociedade 
já está acontecendo - Paul Singer Presente!
A� s companheiras e companheiros Assistentes Sociais e todas as pessoas que “da luta” não se 
cansam, porque acreditam em um outro mundo possı́vel:

A escrita de cartas, como forma de comunicação, é algo cada 
vez mais raro. As ferramentas de comunicação, dinâmicas e 
instantâneas, mudaram as formas de comunicação das 
pessoas. Nem mesmo por meio de smartphones escreve-se 
mais, o uso das imagens e áudios vão ganhando espaço. 
Aprendi com Paulo Freire, no meio da Educação Popular a 
riqueza das cartas como forma de socialização de experiênci-
as, vivências e sobretudo sentimentos.

Sou recém-formado em Serviço Social e essa semana fiquei 
sabendo da morte de Paul Singer e apesar de nunca o ter 
encontrado, senti sua partida como se fosse alguém que 
conhecesse muito bem, com quem tivesse conhecido. 
Demorei entender o motivo. Paul Singer era economista, pós-
graduado em sociologia, não era assistente social, mas, assim 
como nós era daqueles que sonhou que outra forma de 
sociabilidade humana era possı́vel, que apesar de hegemôni-
cos, os ideários neoliberais e capitalistas, podem e devem ser 
superados; e que para isso bastava o povo se organizar 
coletivamente, materializando seus sonhos, construindo 
novos valores - frente a isso, entendi porque sua partida é tão 
significativa.

Paul Singer não pode ser lembrado sem falarmos em 
Economia Solidária , nem mesmo, o movimento de 
Economia Solidária pode estar desligado das contribuições 
de Paul Singer.

E�  por isso que esta carta, apesar desse contexto, não é uma 
carta de tristeza, mas tem por intenção fazer memória, ser 
sinal de resistência e passar mensagem de esperança -  
aquela esperança freiriana, do verbo esperançar e nunca do 
verbo esperar.

A memória a ser feita é de sua história, de sua vida, da causa 
que defendeu e construiu. Ele foi daquelas pessoas que lutou 
uma vida inteira. Nascido em Viena, ainda quando era 
criança veio ao Brasil com sua mãe fugindo do regime nazista. 
Aqui cresceu, estudou e colocando-se junto àqueles que não 
aceitam as injustiças, dedicou-se a combatê-las. E entendeu 
que se a fome, a miséria, o desemprego eram frutos do 
capitalismo, era preciso organizar-se e mostrar que outra 
economia é possı́vel, mais que possı́vel, é necessária para a 
construção do outro mundo possı́vel como sempre ousaram 
apontar os movimentos sociais reunidos no Fórum Social 
Mundial - importante espaço para o movimento de economia 
solidária. Paul Singer, construiu na organização do movi-
mento de economia solidária, na organização e fortalecimen-
to de empreendimentos econômicos solidários. Durante os 
governos do Partido dos Trabalhadores, do qual foi fundador, 
Paul Singer teve contribuição ı́mpar na consolidação da 
Economia Solidária como Polı́tica Pública, regulamentada 
por legislações em muitos locais do Brasil, ocupando de 2003 
a 2016 Secretário Nacional de Economia Solidária (secreta-
ria de governo do primeiro ano de governo Lula).

A Economia Solidária é muito mais que 
geração de trabalho e renda para superação 
da fome e da miséria

Economia Solidária é resistência. Economia Solidária é 
experiência concreta de que outras formas de trabalho e 
sociabilidade são possı́veis. Segundo ele mesmo a Economia 
Solidária  “...condena no capitalismo, antes de tudo, a ditadura 
do capital na empresa, o poder ilimitado que o direito de 
propriedade proporciona ao dono dos meios de produção: 
todos os que trabalham na empresa só podem fazê-lo por ato de 
vontade do capitalista, que pode demitir qualquer um tão logo 
sua vontade mude.” A autogestão é para Singer a principal 
Caracterı́stica da Economia Solidária.

A Economia Solidária é resistência, também, porque promove 
espaços e processos de conscientização. Por meio da Educação 
Popular Freiriana, a Economia Solidária parte de processos 
reflexivos sobre o modo de produção capitalista, e seus 
impactos na vida das pessoas, por meio da exploração da força 
de trabalho, que gera o aumento da desigualdade. Os espaços 
de organização da economia solidária são, sobretudo, espaços 
de formação polı́tica, que estabelecendo a relação entre teoria e 
prática, constroem processos de transformação da sociedade.

E�  por isso que escrevo esta carta buscando ser portador da 
esperança. Paul Singer morreu, mas, continua presente. Está 
presente em cada pessoa que constrói empreendimentos 
econômicos solidários; está presente na luta dos movimentos 
sociais do campo e da cidade; está presente no grito das 
mulheres e dos homens que denunciam a violência do sistema 
capitalista, e que, sobretudo, ousam anunciar e construir um 
outro mundo possı́vel.

Que Paul Singer esteja presente também, em nosso fazer 
profissional, que assim como, vivamos em nosso cotidiano 
experiências concretas de materialização do nosso Projeto E� tico-
Polı́tico. Saibamos assim como ele que se o Capital é forte e gera 
morte, é do meio do povo, da classe trabalhadora que a semente 
da resistência é plantada e de lá nascem flores de esperança.

¹ SINGER, Paul. SOUZA, André Ricardo. Economia solidária no Brasil. São 
Paulo, Contexto, 2000, p.13-14.
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Práticas de Economia Solidária

Assistente social comenta importância de Paul Singer

Economia Solidária e Serviço Social 

Fotos do projeto Coopera Rua, desenvolvido pelo Cefuria - Centro de Formação Urbano Rural 
Irmã Araújo. O projeto busca aproximar a economia solidária de pessoas que estão ou 
estiveram em situação de rua. Além da técnica proporcionar ensino técnico cosméticos com 
ingredientes naturais, os participantes aprenderam princı́pios da Economia Solidária e 
algumas formas de coletivos de produção e comercialização existentes.

O Cefuria é uma organização da sociedade civil que atua a partir da educação popular e da 
formação polı́tica, para o fortalecimento da organização popular. Temos como um dos 
objetivos principais organizar e fortalecer grupos auto gestionários de economia popular 
solidária, visando à construção de um projeto econômico contra-hegemônico.

Conheci Paul Singer no ano 2000, quando me envolvi no debate e nas experiências de economia solidária. 
Sempre admirei sua simplicidade, seu modo sereno de ser, de falar, de se posicionar. Tinha clareza teórica 
e linguagem compreensı́vel a todas as pessoas. 

Muitas vezes, enquanto assistente social que atuava com movimentos sociais e educação popular, citei 
Singer nos espaços de formação. Quando, por exemplo, ele dizia que a “autogestão é a redenção humana do 
trabalhador” ou quando advertia que experiências de economia solidária são como “implantes socialistas 
no capitalismo”.

Não há como abordar economia solidária sem mencionar Paul Singer e não há como pensar no Projeto 
Polı́tico Pedagógico do Serviço Social sem imaginar uma sociedade livre e radicalmente democrática, aos 
moldes do “socialismo autogestionário” que ele defendia.

Gisele Carneiro, assistente social do Cefúria

A Economia Solidária apresenta-se com uma outra forma de 
organização material da vida, para além da relação patrão-
empregado. A Economia Solidária se contrapõe ao capitalismo na 
medida em que sua organização para o trabalho se dá de forma 
coletiva e que visa a não exploração do indivı́duo, a cooperação, a 
autogestão e a solidariedade (SINGER, 2012). Surge em um 
contexto de crise na Europa e responde à uma demanda dos 
trabalhadores excluı́dos do sistema industrial de produção. No 
Brasil, se desenvolve intensamente a partir do final dos anos 90 e 
começo dos anos 2000. Nas décadas que se seguiriam tem seu ápice 
em 2013 no governo Lula com a instituição da SENAES (Secretaria 
Nacional de Economia Solidária) e o avanço em polı́ticas públicas 
municipais e estaduais em todo o paı́s.

Em 2014 institui-se o CADSOL (Cadastro Nacional de 
Empreendimentos Econômicos Solidários) como forma de 
congregar os dados de Empreendimentos Econômicos Solidários 
(EES) do paı́s todo. Eu estou na coordenação da Comissão Estadual, 
e no Paraná temos cadastrados pouco mais de mil EES que 
congregam mais de 65 mil pessoas que trabalham sob os princı́pios 
da Economia Solidária. Segundo dados da SENAES, a Economia 
Solidária atualmente é responsável por 8% do PIB brasileiro, onde 
as associações de agricultura familiar, empresas recuperadas, 
cooperativas de coleta de material reciclável e de costura são os 
principais empreendimentos. Curitiba aprovou em 2016 a sua Lei 

Municipal de Economia Solidária e desde então vem num processo de 
implementação, nesse movimento, acontece nos dias 27 e 28 de abril 
de 2018 a II Conferência Municipal de Economia Solidária na sede da 
UNINTER da Praça Osório.

A Economia Solidária é um caminho possı́vel na prática de uma outra 
economia que já acontece em diversas searas e lugares desse paı́s, 
fazendo do trabalho e do consumo uma possibilidade de resistência e 
consciência de classe, mas acima de tudo, de promoção da autonomia, 
da cidadania, da dignidade e do bem viver coletivo, caracterı́sticas 
contempladas na concepção de sujeito na atuação do assistente social 
e consolidadas no Código de E� tica e Projeto E� tico Polı́tico.

Grasiele Dalbão Rodrigues 
Modesto de Camargo 

Assistente Social e técnica da 
Trilhas Incubadora Social Marista, 

mestranda em Educação pela 
UFPR, possui Especialização em 

Questão Social na Perspectiva 
Interdisciplinar pela mesma 

universidade.

Comissão de Comunicação: Jucimeri Silveira, Tamı́res Oliveira, Kellen Dalcin, Lena Sonda e Sintática Comunicação.
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