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Ciclo de Palestras  

 

Palestra 2 – “Políticas Públicas para Inclusão Socioeconômica no Século XXI: O Papel da Economia 

Social e Solidária” 

 

Palestrante: Prof. Dr. Leandro Pereira Moraes (Departamento de Economia da UNESP/FCL-Ar  

Curriculum: Economista, Professor do Depto de Economia da Unesp-Araraquara e Coordenador do 

Núcleo de Extensão e Pesquisa em Economia Solidária, Criativa e Cidadania (NEPESC) da FCLAR / 

CNPq; Consultor Externo da OIT-ONU; Membro Formal da Força Tarefa das Nações Unidas sobre 

Economia Social e Solidária e do Conselho Científico Internacional do CIRIEC (International Centre of 

Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy)  e Representante do Brasil 

no Observatório Iberoamericano de Emprego e Economia Social e Cooperativa (OIBESCOOP). Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762065U3) 

 

Local, data  e horário: Câmara dos Vereadores (R. São Bento, 887 – Centro), 14/08/2019, 19:30h  

 

Inscrições online (para emissão de certificados), aqui:  

https://docs.google.com/forms/d/1Y5CDx129BzU2dFed3u4bXorQanzRLab0b7ibR_7JzIY/viewform?edit_reque

sted=true 

 

Apresentação 

Na primeira palestra do Ciclo “Luzes para o Amanhã”, o Prof. Dr. Fernando Ramalho Martins tratou 

do “Futuro do Trabalho”. Revelou que importantes estudos empíricos, em diferentes locais do 

mundo, apontam na direção de uma profunda precarização das relações entre aqueles que ofertam 

e os que fazem uso dos diferentes tipos de trabalho, remunerando-o. Superexploração e extrema 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762065U3
https://docs.google.com/forms/d/1Y5CDx129BzU2dFed3u4bXorQanzRLab0b7ibR_7JzIY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Y5CDx129BzU2dFed3u4bXorQanzRLab0b7ibR_7JzIY/viewform?edit_requested=true
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alienação aparecem como tendências marcantes e, aparentemente, irreversíveis. Com o nível 

exacerbado de concentração de renda possibilitado por essa transformação, reduzindo o poder de 

compra de milhões de trabalhadores e fulminando seu poder de negociação e de organização 

sindical em defesa de direitos trabalhistas, num contexto de avanço tecnológico que destrói 

empregos muito rapidamente, de que modo será possível ao mercado, tal como hoje conhecido, 

funcionar, se não haverá para quem vender aquilo que é produzido com inusitados níveis de 

produtividade? 

Bastará, para solucionar este potencial entrave, sem precedentes, que os indivíduos se tornem 

empreendedores, passando a não mais depender de empregos? Ou este é apenas um discurso que 

esconde um ardiloso estratagema para empurrar as pessoas para condições de trabalho e 

sobrevivência dependentes única e exclusivamente de iniciativas balizadas por relações de produção 

em que se paga somente pelo uso imediato da força de trabalho, ficando seus portadores à mercê da 

própria sorte, sem qualquer direito ou amparo? Será possível cada um ser patrão de si mesmo, 

tendo, para investir, apenas as horas disponíveis para realizar atividades produtivas? 

Considere-se, além disso, a dificuldade de pequenos empreendedores – ainda que genuínos – para 

sobreviver numa economia dominada por poucos conglomerados produtivos e altamente 

financeirizada. Que combinação entre inúmeros empreendedores individuais, precários ou não, e 

verdadeiros donos de mercados específicos pode salvar o poder de compra dos trabalhadores a 

ponto de este constituir um volume de consumo que sustente o giro de um volume de produção 

imenso? 

Será que a lógica da competição individual que caracteriza tanto o mercado hoje existente  quanto 

aquele que o discurso do empreendedorismo imagina poderá garantir o equilíbrio, mesmo 

imperfeito, entre oferta e demanda, dependendo esta grandemente da massa salarial das 

economias, que tende a encolher? 

Ou será que um novo paradigma de mercado precisa se impor, a partir de uma visão menos 

competitiva, mais solidária, sob perspectiva menos econômico-financeira e mais social, para que 

sejam salvos o mercado, a coesão social e, claro, a governabilidade? Em outras palavras, será possível 

conceber uma nova economia? Nesta, não seria a economia social e solidária uma porta de entrada, 

apesar da dificuldade para que se imponha na atual fase do capitalismo? O que é, afinal a economia 

social e solidária? Em que  medida sua ascensão pode ser obtida pelo amparo de políticas sociais?  
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Colher elementos para a obtenção de respostas a todas essas candentes questões é o que se 

pretende com a palestra deste segundo momento do Ciclo de Palestras “Luzes para o Amanhã”. 

 

SOBRE O CICLO DE PALESTRAS “LUZES PARA O AMANHÃ” 

 

Como será o amanhã? O que o futuro reserva para a Humanidade, para nosso país, para nossa 

cidade, para cada um de nós? Em que resultará, para nossas vidas individuais e coletiva, tão 

formidáveis e rápidas transformações tecnológicas que impactam a forma como trabalhamos e nos 

relacionamos?  

 

Os incessantes avanços tecnológicos atuais facilitam o deslocamento e reduzem distâncias e 

barateiam a comunicação como nunca, amplificando relações e contatos; eles aumentam a 

produtividade desmesuradamente e oportunizam confortos e facilidades antes impensáveis. Mas, 

por outro lado, tornam menos necessários ou até desnecessários muitos tipos de trabalho, facilitam 

a concentração da riqueza e do poder, não raro dificultam as relações de cooperação entre os 

indivíduos e lançam sombras sobre o futuro da democracia e da res publica.  

Qual o papel do Estado, dos governos, dos poderes locais nesse futuro incerto? Como as respostas a 

essa pergunta será dada, e por quem, no Brasil?  Como terão que se comportar e o que terão que 

fazer as prefeituras do país para estarem à altura desses novos tempos que estão se desenhando? De 

que modo e com que tipos de conhecimentos e habilidades terão que funcionar para cumprir suas 

funções, atingir seus objetivos, alcançar suas metas em termos de provisão de bens e serviços 

públicos e manutenção de políticas públicas e sociais? 

Sobre esse futuro indeterminado e sobre esta redefinição de papéis do Estado e dos poderes locais,  

em andamento, sob muitos aspectos assustadores, há que se lançar luzes hoje, caso se queira 

enfrentar o novo da melhor maneira possível, ou seja, com as prefeituras não só sendo eficientes, 

eficazes e efetivas em sua atuação, mas também respeitando as pessoas e os direitos humanos, a 

natureza, as diferenças, a democracia, as liberdades, o interesse coletivo, o bem-estar social. 

O Ciclo  de Palestras Luzes para o Amanhã se propõe a coletar, gravar e disponibilizar, em videoteca 

(física e virtual) da Escola de Governo do Município de Araraquara, palestras de estudiosos e 

especialistas convidados, versando sobre temas emergentes do mundo atual, que impactam a vida 
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coletiva, a governabilidade e a governança pública, a fim de que esclareçam ou ajudem a equacionar 

os problemas e dilemas que envolvem esses temas, apontando caminhos para a atuação do poder 

público em seus diversos níveis, principalmente o municipal. 

As palestras serão abertas ao público em geral, mas terão por público-alvo específico políticos,  

funcionários públicos municipais, militantes de conselhos e dos movimentos sociais e estudantes de 

Administração Pública e áreas próximas, na expectativa de que dessa mistura e interação de agentes 

atuais e futuros se forme uma consciência grupal das exigências que estão sendo postas para os 

governos locais que se disponham a buscar a excelência no desempenho de seu papel fundamental 

na sociedade que está se desenhando no século XXI. 

 

Dinâmica da atividade: Abertura (15 min), Apresentação do tema (10 min), Exposição do convidado 

(60 min), Perguntas da plateia e respostas do convidado (35 min). 

 

Sempre das 19:30 às 22:30. Locais e dias dos eventos serão amplamente divulgados com 

antecedência, com abertura de inscrições online para expedição de certificados. 

 

Realização: Escola de Governo do Município de Araraquara, Escola do Legislativo de Araraquara, 

Centro Acadêmico de Administração Pública “Murilo Rosendo” e Associação dos Administradores 

Públicos da UNESP. 

 

Palestras 2019: 

 

Palestra 1, 26/06/2019, UNESP/FCL-Ar-Anfiteatro A, O futuro do trabalho,  Prof. Dr. Fernando 

Ramalho Martins (Departamento de Administração Pública da UNESP/FCL-Ar). Vídeo: 

https://video.rnp.br/portal/video.action?idItem=54605  

 

Palestra 2, 14/08/2019, Câmara dos Vereadores de Araraquara, Políticas Públicas para Inclusão 

Socioeconômica no Século XXI: O Papel da Economia Social e Solidária, Prof. Dr. Leandro Pereira 

Moraes, do Departamento de Economia da UNESP/FCL-Ar). 

 

https://video.rnp.br/portal/video.action?idItem=54605
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Palestra 3, 18/09/2019, Câmara dos Vereadores de Araraquara, Estado e mudanças institucionais: 

que instituições queremos para o futuro?,  Prof. Dr. Livre-Docente Sebastião Neto Ribeiro Guedes 

(Departamento de Economia da UNESP/FCL-Ar). 

 

Palestra 4, 16/10/2019, UNESP/FCL-Ar-Anfiteatro A, A Cidade do Futuro, prof. Dr. Livre-Docente 

Cláudio César de Paiva, (Departamento de Economia da UNESP/FCL-Ar). 

 

Palestra 5, 13/11/2019, Câmara dos Vereadores de Araraquara,   O futuro da água, Economista José 

Machado (ex-prefeito, ex-deputado, ex-diretor da Agência Nacional de Águas – ANA). 


