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INTRODUÇÃO 

Prosseguindo no objetivo de levar a seus leitores os diversos ângulos a partir dos quais a eco-
nomia solidária está sendo pensada e vivida no Brasil atual, este número do Boletim Mercado 
de Trabalho: conjuntura e análise traz um conjunto de reflexões que têm como fio condutor 
as relações entre as práticas econômicas solidárias e as questões ambientais.

A proposta da economia solidária não se esgota nas dimensões econômicas e autoges-
tionárias, mas também traz – como um de seus elementos constitutivos – a perspectiva de 
preservação ambiental. Dessa forma, são muito amplas as possibilidades de exploração das 
sinergias potencialmente existentes entre as estratégias de desenvolvimento da economia 
solidária e aquelas voltadas para o enfrentamento dos desequilíbrios ambientais que a lógica 
capitalista de produção e acumulação irrestritas vem provocando. 

No primeiro texto, Jane Simoni mostra algumas das realidades do processo de revitali-
zação da produção extrativista em curso na região Norte. Muitos anos após o início das lutas 
dos seringueiros, castanheiros e outros extrativistas pela preservação da floresta amazônica, 
enfrentando a violência e o desmatamento promovido pelos pecuaristas na região, as difi-
culdades ainda são enormes. Cresce, contudo, a consciência sobre o papel e as possibilidades 
de políticas públicas capazes de contribuir efetivamente na estruturação de modos de vida 
sustentáveis, associando a melhoria das condições de vida destes povos com a preservação 
dos biomas. Um desafio que não se restringe ao bioma amazônico, mas que alcança também, 
e de forma cada vez mais dramática, o cerrado, a caatinga...

Modo de vida sustentável é justamente a noção que Claudia Schmitt utiliza, no segundo 
texto, para articular suas reflexões sobre as convergências e desafios existentes na relação entre 
as propostas da economia solidária e da agroecologia. Depois de discutir as possibilidades da 
noção, considerando o objetivo de pensar estes dois campos de práticas e discursos, Claudia 
trata de “...dois temas centrais para o desenvolvimento dos empreendimentos de economia 
solidária e das iniciativas de produção, comercialização e geração de conhecimentos referen-
ciadas na agroecologia: a relação com os mercados e com as políticas públicas.”

No terceiro texto, Leandro Morais busca pensar como estão se dando – na perspectiva 
dos empreendimentos urbanos – as relações entre as iniciativas econômicas solidárias e o 
meio ambiente. Ele toma a reciclagem como foco, mas as reflexões feitas abrem muitas pistas 
para se pensar a multiplicidade de ramos de atividade em que atuam os empreendimentos 
da economia solidária. 

Também as reflexões feitas nos dois primeiros textos podem ser caracterizadas como 
possuidoras dessa abertura para novos questionamentos, aí incluída a indagação sobre a 
importância política de se ampliar a dimensão ambiental nas estratégias de fortalecimento 
da economia solidária. 




