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iNTROduÇÃO

A seção de Economia Solidária e Políticas Públicas traz, neste número do boletim, um tema 
pouco usual nas discussões sobre o mercado de trabalho: a prevenção da violência.

O início da execução de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério do Trabalho 
e Emprego, por intermédio da Secretaria Nacional de Economia Solidária, e o Ministério da 
Justiça, no contexto do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), 
definindo ações de economia solidária como forma de prevenir a violência e a criminalidade, 
colocou o tema – de maneira muito especial – como matéria de discussão para esta seção.

De fato, tal articulação de políticas de âmbitos aparentemente tão distintos da realidade 
levanta desafios de toda ordem aos formuladores e executores desses programas e ações. 
Parte destes pode ser vislumbrada nos dois textos que contribuem para a problematização 
do assunto nesta edição.

O primeiro texto, assinado por Leilah Landim, levanta um conjunto de reflexões 
suscitadas pela pesquisa desenvolvida pela autora na Baixada Fluminense. Embora não 
trate diretamente da questão da geração de trabalho e renda, indica, de forma muito viva, 
uma série de pistas sobre a complexidade das articulações entre pobreza e violência. Uma 
das pistas aponta para a importância de se buscar compreender este binômio a partir de 
uma perspectiva totalizante, capaz de contribuir para questionar o recurso às simplificações 
conceituais e operacionais tão caras aos responsáveis pela formulação e execução de políticas 
públicas. Tal questionamento figura fundamental para que se possa pretender aumentar as 
chances de êxito em projetos que se propõem tão grandes e se constituem em significativos 
desafios.

O mesmo tipo de preocupação também pode ser detectado no texto subsequente, ainda 
que de maneira diversa. Seus autores, Marcelo Henrique da Costa e Sérgio Ricardo Rodrigues 
Castilho, estão justamente no front operacional da batalha, com a responsabilidade de apoiar, 
desenhar e gerenciar ações, apesar de haver, como reconhecem os próprios pesquisadores, 
uma série de limitações quanto às possibilidades de intervenção.

Mesmo com pouco espaço para desenvolver suas reflexões, os dois textos foram capazes 
de produzir estímulos suficientes para que, em termos do debate das propostas, a temática 
da articulação da economia solidária com as políticas de segurança pública e de prevenção 
da violência volte a ser objeto desta seção em futuras edições do boletim.




