
INTRODUÇÃO

A seção Economia Solidária e Políticas Públicas do número 52 do Boletim Mercado de 
Trabalho: conjuntura e análise apresenta três novos textos selecionados por meio da chama-
da pública realizada no início de 2012 para o recebimento de artigos. Os textos enfocam 
diferentes formas de imbricamento entre a temática da economia solidária com programas 
e políticas públicas nas diferentes esferas administrativas.

O primeiro texto, A importância da economia solidária na promoção da coesão social: 
breve reflexão a partir do caso português, nos fornece um exemplo internacional sobre como 
a economia solidária vem sendo tratada no debate público. As autoras Ana Isabel Couto, 
Mónica Santos e Paula Guerra discutem sobre as distintas dimensões pelas quais a economia 
solidária se adentra como eixo norteador de uma série de programas de proteção social, que 
envolve temas como combate à pobreza e exclusão social, desenvolvimento local, promoção 
do associativismo, inserção e qualificação profissional, empoderamento de grupos vulnerá-
veis, entre outros. Nota-se a diferença de concepção sobre economia solidária com relação 
aos trabalhos em geral na literatura brasileira, já que na Europa a economia solidária (ou 
economia social) é entendida quase como sinônimo de “terceiro setor”, englobando com 
isso ações também de cunho assistencialista, que não visam necessariamente à autonomia 
econômica por meio do trabalho associativo.

O segundo texto, de autoria de Gabriel Kraychete e André Santana, tem como título 
Economia dos setores populares e inclusão socioprodutiva: conceitos e políticas públicas. 
Esse texto traz como objeto de análise as ações de economia popular urbana no âmbito 
do Programa de Inclusão Socioprodutiva Vida Melhor, lançado pelo governo do Estado 
da Bahia. Um dos conceitos importantes trabalhados nesse estudo é o de “economia dos 
setores populares”, definido como “as atividades que possuem uma racionalidade econômica 
ancorada na geração de recursos (monetários ou não) destinados a prover e repor os meios 
de vida e na utilização de recursos humanos próprios, agregando, portanto, unidades de 
trabalho e não de inversão de capital”. Para os autores, tais atividades, desde que ancoradas 
em um sistema de apoio e fomento adequado às suas realidades e necessidades, podem ser 
consideradas como uma via inovadora de ação pública com vistas à garantia do emprego 
decente, por meio da inclusão produtiva de uma camada significativa da população dos 
grandes centros urbanos do país.

Por fim, o texto de Armando Lirio de Souza, intitulado Política pública de economia 
solidária e desenvolvimento territorial, busca problematizar acerca dos desafios que incidem 
sobre as políticas de geração de oportunidades voltadas para o apoio a grupos econômicos 
autogestionários. Entre esses desafios, a questão territorial ganha relevância maior, dada a 
inominável diversidade regional que caracteriza o Brasil. Paralelamente à questão territorial, 
o autor chama a atenção também para a própria institucionalização da economia solidária, 
tendo como base seu conjunto de iniciativas e empreendimentos. Os autores enfatizam 
o fato de que a organização social de vários grupos teve como resultado o lançamento de 
políticas públicas e estruturas de governo importantes para um maior fortalecimento da 
economia solidária no país, mas restam ainda pontos fundamentais a se avançar para um 
maior enraizamento de seus princípios nos planos territorial, setorial e político.
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