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A economia solidária é definida pela Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES)
como uma forma diferente de produzir, comercializar, comprar, vender e trocar produtos.
Esta subsecretaria atua na politica brasileira há mais de 10 anos, tendo sido um esforço de
criação tanto por parte da sociedade civil quando das lideranças governamentais. Seu
posicionamento dentro do Ministério do Trabalho, traz uma trajetória de conquistas, avanços,
lutas e alguns retrocessos, no campo das politicas publicas de fomento a economia solidária,
o que se faz justificável um estudo deste caminho percorrido. Desta forma, o trabalho busca
analisar os projetos propostos, aprovado e implementados, na categoria de fomento que a
SENAES estabeleceu no território fluminense, tendo como estudo de caso a realidade posta
na cidade de Campos dos Goytacazes. Buscado cumprir com este objetivo demarcado, a
metodologia definida se divide em dois momentos: inicialmente pelo esforço comparativo
dos projetos disponibilizados pela SENAES, para o território nacional e fluminense, e dentre
estes, quais houveram uma real inserção no município campista; no segundo momento se
restringindo a uma análise centrada em Campos dos Goytacazes, contando com a presença
nas reuniões do Fórum de economia solidária e a analise dos dados disponíveis pelo
Sistema Nacional de Informação da Economia Solidária, no recorte municipal delimitado. já o
Fórum de Economia Solidária Municipal, conta com: representantes do governo vigente,
representantes de instituições do terceiro setor ocupando o cargo de acessória técnica, e os
agentes solidários da sociedade civil os quais compõem o movimento de econômica
solidária. Estes agentes econômicos solidários se dividem entre as seguinte categorias:
artesanato, alimentício, pesca artesanal, agricultura familiar proveniente de assentamento da
reforma agraria e quilombos, catadores de resíduos recicláveis e entidades de apoio técnico.
Partindo desta configuração posta no Fórum, a ferramenta de entrevistas guiadas com os
representantes destas categorias dentro do fórum, será fundamental para se compreender a
relação estabelecida entre a sociedade civil e a implementação das politicas publicas de
econômica solidaria.
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