
CHAMADA A ARTIGOS

SEÇÃO TEMÁTICA 2023

Iniciativas de economia social e solidária como alternativas ao
confinamento e à rua

Psicología, Conocimiento y Sociedad (PCS) tem o prazer de anunciar que está aberta a

recepção de artigos para sua Seção Temática 2023.

Editoras: Isabela Aparecida de Oliveira Lussi (Universidade Federal de São Carlos, Brasil) y

Selva Sena (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

Publicação: A Seção Temática será publicada na edição de novembro de 2023.

Período de submissão: até 30 de dezembro de 2022

A chamada para a Seção Temática esteve aberta de 11 de julho a 29 de agosto, e a proposta

recebida foi submetida à avaliação. Aprovou-se a Seção Temática Iniciativas de economia social

e solidária como alternativas ao confinamento e à rua que foi apresentada por Isabela Aparecida

de Oliveira Lussi (Universidade Federal de São Carlos, Brasil) y Selva Sena (Universidad

Nacional de Quilmes, Argentina). Abaixo, compartilhamos o resumo da proposta.

Resumo
Há uma parcela considerável da população que, historicamente, é invisível nas sociedades

capitalistas e, portanto, excluída do mundo do trabalho. A crise mundial atual, deflagrada pela

pandemia da COVID-19, acentuou e aumentou ainda mais esta população. Entre as pessoas que

fazem parte desta realidade estão as pessoas que vivenciaram situação de confinamento como

prisões e manicômios, pessoas em situação de rua e jovens em conflito com a lei. Como forma

de enfrentamento desta situação, outras economias, antagônicas ao capitalismo, estão sendo

desenvolvidas em diferentes países do mundo. Nos países Latino-Americanos, desde o início

dos anos 2000, alternativas coletivas ao confinamento e à rua, especificamente,

empreendimentos coletivos ou associativos inseridos na economia social, economia solidária ou

cooperação social, têm se concretizado como estratégias de inclusão no mundo do trabalho para



estas populações. Estas experiências surgiram a partir dos movimentos de Reforma Psiquiátrica,

que colocaram em foco a questão do trabalho para os internos dos manicômios, mas também

para os usuários dos serviços de saúde mental, de forma geral, visto que todos estavam

excluídos do mundo do trabalho. Gradativamente, estas experiências foram se expandindo

também para outros contextos de confinamento, como as prisões, e também envolvendo outras

populações invisibilizadas, como pessoas em situação de rua e jovens em conflito com a lei. A

partir desta realidade, vários grupos de pesquisa e Programas de Pós-Graduação de

Universidades têm se debruçado no estudo aprofundado destes processos de trabalho;

investigando as dificuldades, facilidades e principais desafios para a constituição e consolidação

destas alternativas; às políticas públicas favorecedoras e as que se tornam um empecilho para o

processo de implantação destas alternativas; os processos de autonomia, participação e

emancipação social vivenciados por estas pessoas a partir das iniciativas de trabalho coletivo,

entre outros.

Nossa proposta para esta Sessão Temática é reunir e divulgar o conhecimento que tem sido

produzido sobre este tema nos diferentes países, com vistas ao avanço das próprias alternativas

coletivas, da produção de conhecimento e de diretrizes de políticas públicas que viabilizem a

inclusão no trabalho coletivo desta população.

Importante:
Os manuscritos devem seguir as normas da seção Artigos Originais. Nela são publicadas

contribuições decorrentes de resultados de pesquisas empíricas. Os manuscritos devem ser

estruturados da seguinte forma: Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusões e

Referências.

Todos os artigos devem ser inéditos e devem seguir as Diretrizes para autores.

O processo de avaliação será realizado por pares de pareceristas na modalidade duplo-cego. As

submissões serão feitas apenas por meio da plataforma OJS da revista

https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/about/submissions

Datas importantes:
● Prazo para submissão de manuscritos: 30 de dezembro de 2022
● Data de publicação da Seção Temática: novembro de 2023

https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/about/submissions
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