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Resumo: O presente artigo tem o objetivo de problematizar a relação da efetivação do 
direito ao trabalho associado com a política pública de Economia Solidária em âmbito 
federal. Como metodologia realizou-se uma pesquisa bibliográfica para apresentar a 
institucionalização da Economia Solidária como política pública e por meio de consulta aos 
dados do Sistema Nacional de Informações de Economia Solidária pôde-se observar as 
formas de organização dos Empreendimentos Econômicos Solidários. Verificou-se que o 
Estado assumiu a implementação dessa política, mas essa ação do executivo ainda não 
atingiu o legislativo, situação que não garante proteção social e ao trabalho desses 
trabalhadores. 

 Palavras-chave: Economia Solidária; política pública; trabalho 
associado. 

Abstract: This article aims to analyze the relation of the realization of the right to work 
associated with the public policy of Solidarity Economy at the federal level. The methodology 
carried out a literature review to present the institutionalization of Solidarity Economy as a 
public policy and through consultation with data from the National Solidarity Economy 
Information System could observe the forms of organization of the Solidary Economical 
Enterprises. It was found that the state took over the implementation of this policy, but that 
the executive branch has not yet reached the legislature, a situation that does not guarantee 
social protection and the work of these workers. 

 Key-words: Solidarity Economy; public policy; associated work. 

1. INTRODUÇÃO 

Com a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao governo federal sob a gestão do 

Presidente Lula (2003-2010), foi criada em 2003, no Ministério do Trabalho e Emprego a 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES). Assim, o Estado passou a assumir o 

desafio de implementar políticas para além dos trabalhadores assalariados, reconhecendo 

as demais formas de organização do mundo do trabalho. No mesmo período foi criado o 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), expressão do movimento dessa “outra 

economia” que agrega entidades de apoio e fomento, gestores públicos e trabalhadores dos 

empreendimentos solidários. Diante do reconhecimento do trabalho associado perante o 

Estado, se faz necessário que ele assegure aos trabalhadores que aderirem a essa iniciativa 

a proteção social e ao trabalho. 

Assim, o presente artigo tem o objetivo de problematizar a relação da efetivação do 

direito ao trabalho associado com a política pública de Economia Solidária em âmbito 

federal. Os procedimentos metodológicos desenvolveram-se em dois momentos, a saber: 
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primeiro realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca da institucionalização da Economia 

Solidária como política pública; posteriormente, realizou-se uma consulta ao Sistema 

Nacional de Informações de Economia Solidária (SIES), para identificar as formas de 

organização dos EES. 

Deste modo, o trabalho está organizado em duas seções. Na primeira, abordamos a 

política pública de Economia Solidária, abarcando desde o conceito da Economia Solidária à 

sua institucionalização como política pública. Na segunda, tratamos das formas de 

organização dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES). Por fim, tecemos nossas 

considerações finais. 

2. A POLÍTICA PÚBLICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Economia Solidária é um termo que surgiu no meio acadêmico nacional no final da 

década de 1990. Concebida como um “conjunto de iniciativas econômicas autogestionárias 

que visam à garantia de trabalho e renda aos seus associados”. Possui como princípios 

básicos: posse coletiva dos meios de produção; gestão democrática do empreendimento; e 

repartição da receita líquida entre os associados (SINGER, 2002 apud SILVA; NAGEM, 

2011, p.08). 

No campo teórico da Economia Solidária existem três correntes de pensamento 

divergentes. A primeira, defendida por Singer (2002) e Mance (1999), concebe as 

experiências de Economia Solidária como um novo modo de produção, com princípios e 

práticas diferentes da economia capitalista, sobretudo com a valorização do trabalho 

autogestionário em detrimento da condição de assalariamento. A segunda reúne autores 

como, Razzeto (1997), Gaiger (2003), e França Filho e Laville (2006), que entendem a 

Economia Solidária como um modelo de produção, que convive e se relaciona com o modo 

de produção capitalista, bem como acontece com outros modelos existentes. A terceira, 

defendida por Castel (1998) e Quijano (2002), entende a Economia Solidária simplesmente 

como uma reação às crises do modo de produção capitalista, se caracterizando como 

formas marginais de inserção econômica, que tenderiam a desaparecer quando tais crises 

passassem (SILVA; NAGEM, 2011, p.09). 

Essa divergência de concepções não pode passar despercebida e nos faz lembrar a 

crítica que Marx realizara ao movimento cooperativista europeu no século XIX.  

 
[...] o cooperativismo, embora consiga romper com o autoritarismo da divisão interna 
do trabalho, ao implementar a autogestão no processo produtivo, não rompe com a 
anarquia da divisão social do trabalho, já que seus produtos adentram em um 
sistema mercantil de trocas, devendo então seguir as mesmas regras de mercado 
que as demais empresas capitalistas (HADDAD, 2003 apud SILVA; NAGEM, 2011, 
p.09). 
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Ainda assim, Marx não deixou de reconhecer os avanços dos trabalhadores em sua 

época, como a conquista da jornada de trabalho de dez horas e o crescimento do 

movimento cooperativo. A primeira refutava a concepção liberal da não intervenção estatal e 

a segunda expressava que os trabalhadores eram capazes de organizar a produção sem os 

capitalistas. Entretanto, o cooperativismo só poderá ser instrumento de libertação dos 

trabalhadores se atingir uma escala nacional de atuação (FEDOSSEIEV, 1973 apud SILVA; 

NAGEM, 2011, p.09). 

Ainda tratando dessas divergências de concepção, Iaskio (2007) coloca que não é 

tarefa fácil conceituar Economia Solidária, ainda mais porque vários autores entendem 

diversas práticas como Economia Solidária. Este conceito possui uma multiplicidade de 

definições, que por vezes convergem, mas também podem causar equívocos. Entretanto, 

mesmo diante deste contexto é possível identificar os principais elementos que a 

caracterizam a Economia Solidária, definindo-a de forma abrangente.  

 
A Economia Solidária é, portanto, toda forma de organização formada e gerida por 
trabalhadores que detém os meios de produção, com vistas a geração de trabalho e 
renda. Essa organização deve ser pautada em princípios de solidariedade e de 
autogestão. Entre os empreendimentos de economia solidária estão as 
cooperativas, as associações, as empresas autogestionárias e qualquer outro 
empreendimentos cujas características conferem com as descritas (IASKIO, 2007, 
p.59).   

 
 

Apesar da multiplicidade de conceitos que a Economia Solidária possui, por meio da 

citação acima é possível verificar as características gerais que definem as práticas de 

Economia Solidária. 

No Brasil, o cooperativismo teve suas primeiras iniciativas com os trabalhadores 

vindos da Europa no século XIX, pois começaram a organizar aqui a experiência de lá. As 

primeiras legislações brasileiras que tratavam do cooperativismo surgiram na República 

Velha, no início do século XX. No ano de 1907, o governo federal publica o Decreto nº 

1.637, que introduziu pela primeira vez as cooperativas no arcabouço jurídico nacional como 

uma espécie de sociedade comercial. Neste período, pelas cooperativas estarem vinculadas 

ao movimento operário, o presente decreto trata tanto das cooperativas como dos sindicatos 

profissionais. Todavia, no decorrer do século XX o cooperativismo se transformou, tanto no 

Brasil como no mundo, ficando restrito a poucos setores econômicos. Deste modo, deixando 

de fazer parte da organização da classe trabalhadora. Com isso, quem assume o papel de 

organizador e representante único das cooperativas é a Organização das Cooperativas 

Brasileiras (OCB) (KRUPPA, 2012, p.17). 

No seu desenvolvimento o cooperativismo não esteve imune ao mundo do trabalho, 

ao contrário, se construiu nesse cenário. As crises capitalistas iniciadas na década de 1970, 
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proporcionaram mudanças na economia mundial, denominadas por Antunes de 

metamorfoses do mundo do trabalho. Elas se configuram como a substituição do modelo de 

acumulação capitalista taylorista/fordista pelo modelo de acumulação flexível. Esse outro 

processo produtivo busca ampliar a acumulação capitalista no mercado globalizado 

(ANTUNES, 2008, p.175). 

Considerando a ofensiva neoliberal: 

 
A partir dos anos 90, sob os efeitos da crise social do desemprego em massa e da 
exclusão social, ao lado do cooperativismo tradicional, surgem as cooperativas de 
empresas recuperadas pelos empregados, de assentamentos de reforma agrária, de 
humildes prestadores de serviços nas periferias das metrópoles, de catadores de 
material reciclável no lixo, de camponeses e artesãos empobrecidos (KRUPPA, 
2012, p.17). 
 
  

Esse “novo cooperativismo” foi concebido como um cooperativismo popular e não 

legitimado do ponto de vista jurídico, visto que a atual legislação impede a formalização de 

grande parte desses empreendimentos. Os empreendimentos solidários contrastam com as 

grandes cooperativas agropecuárias que reúnem pequenos, médios e grandes proprietários 

rurais e disputam os mercados com os grandes conglomerados capitalistas. Atualmente, “as 

cooperativas do agronegócio atuam como grandes empresas, o que explica que a OCB 

recentemente se tenha transformado em sindicato patronal das cooperativas” (KRUPPA, 

2012, p.18). 

No campo das políticas públicas, a Economia Solidária foi institucionalizada no Brasil 

em âmbito federal com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), 

no Ministério do Trabalho e Emprego. Isso ocorreu no ano de 2003, sob a gestão do 

Presidente Lula, em cumprimento de seu programa de governo, por meio da Lei nº 10.683 e 

do Decreto nº 4.764. 

Pela primeira vez no país o governo assumiu outra via para o trabalho que não o 

assalariado. Até o momento a estratégia pública formal para desocupação envolvia a 

promoção de emprego, a qualificação profissional e o seguro-desemprego. A geração de 

renda já era uma ação que buscava atingir desempregados e trabalhadores pobres das 

periferias das cidades e do campo, todavia, desarticulada, com práticas pontuais e sem 

perspectiva estruturante da atividade econômica. Tal ação expressa um processo de 

reconceituação do próprio trabalho. “[...] reconceitua-se a perspectiva de trabalho, firmando-

a como possibilidade de ocupação em cooperativas e associações, não só em empresas ou 

autonomamente” (BARBOSA, 2007, p.195). 

Com a criação da SENAES o movimento da Economia Solidária se expandiu 

rapidamente tornando-se nacional e se articulando num fórum que envolve entidades de 
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apoio e fomento, gestores públicos e trabalhadores de empreendimentos solidários. Em 

outras palavras, concomitante a criação da SENAES também surgiram o Fórum Brasileiro 

de Economia Solidária1 (FBES) e a Rede Nacional de Gestores de Políticas Públicas de 

Economia Solidária (SINGER, 2014, p.90). 

 
O FBES, Fórum Brasileiro de Economia Solidária, está organizado em todo o país 
em mais de 160 Fóruns Municipais, Microrregionais e Estaduais, envolvendo 
diretamente mais de 3.000 empreendimentos de economia solidária, 500 entidades 
de assessoria, 12 governos estaduais e 200 municípios pela Rede de Gestores em 
Economia Solidária (FÓRUM BRASILEIRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2015). 
 
 

A estreita relação do FBES com a SENAES tem por objetivo buscar reconhecimento 

e apoio do Estado para as iniciativas de Economia Solidária. A Secretaria por sua vez, tem 

buscado atender as demandas emanadas deste fórum, todavia, muitas dessas demandas 

incidem em outros poderes do Estado, para além do executivo, como a aprovação de uma 

Política Nacional para Economia Solidária2. 

A SENAES possui um Sistema Nacional de Informações de Economia Solidária 

(SIES), que no último mapeamento dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) no 

Brasil realizado de 2010 a 2012, foram obtidas informações de 15.520 EES (71%) e 

inseridos na nova base de dados com informações atualizadas 7.839 EES (36%). Ainda 

verificou-se que 3.375 EES (15%) deixaram de existir, e que 1.925 EES (9%) passaram a 

assumir outras formas societárias e características organizacionais (SENAES, 2014). 

Com a retomada desse cooperativismo popular no Brasil, também foram criadas 

algumas centrais de cooperativas que buscavam fazer frente a OCB, que são: Associação 

Nacional dos Trabalhadores de Empresas Autogeridas e Co-geridas (ANTEAG), que surgiu 

em 1991; a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária (CONCRAB), entidade 

ligada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), criada em 1992; União e 

Solidariedade das Cooperativas e Empreendimentos de Economia Social do Brasil 

(UNISOL), criada em 2004; a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e 

Economia Solidária (UNICAFES), criada em 2005. Nesse contexto merece destaque a 

articulação entre as três últimas centrais citadas, que formaram em janeiro de 2014 a União 

                                                 
1 O FBES é fruto do processo histórico que culminou no I Fórum Social Mundial (I FSM), que contou com a 
participação de 16 mil pessoas vindas de 117 países, nos dias 25 a 30 de janeiro de 2001. Dentre as diversas 
oficinas, que promoviam debates e reflexões, 1.500 participantes acotovelam-se na oficina denominada 
“Economia Popular Solidária e Autogestão” onde se tratava da auto-organização dos/as trabalhadores/as, 
políticas públicas e das perspectivas econômicas e sociais de trabalho e renda (FÓRUM BRASILEIRO DE 
ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2015).  
2 Tramita na Câmara dos Deputados o PL 4685/2012, que Dispõe sobre a Política Nacional de Economia 

Solidária e os empreendimentos econômicos solidários, cria o Sistema Nacional de Economia Solidária e dá 
outras providências. Esse projeto de lei foi apresentado por uma frente parlamentar, mas já havia sido elaborado 
pelo movimento da Economia Solidária, que realizou um abaixo assinado na tentativa de apresentá-lo como 
projeto de iniciativa popular. 
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Nacional das Cooperativas Solidárias (UNICOPAS), com o objetivo ampliar o poder de 

negociação do cooperativismo solidário junto ao poder público e por meio de uma pauta de 

demandas unificadas. 

Nesse campo da institucionalização das políticas de Economia Solidária se faz 

necessário considerar a transversalidade. Em sua trajetória ela se forjou dentro de outras 

políticas, como as políticas de trabalho e renda, de assistência social, de desenvolvimento 

rural, de desenvolvimento econômico, etc. Essas políticas englobam a Economia Solidária, 

mas não a concebem como uma política específica. Muitas destas políticas possuem alto 

grau de institucionalização, e algumas delas são organizadas em sistemas públicos, como: o 

Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda (SEPTR); o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS); e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). Logo, 

ao se tratar da institucionalização da Política Pública de Economia Solidária, também se fará 

necessário incluir a relação entre ela e outras políticas (SHIOCHET, 2009, p.58). 

Entretanto, também é necessário citar que a Economia Solidária entrou na agenda 

política com os programas de geração de trabalho e renda, que estavam presentes nas 

políticas assistenciais e de desenvolvimento local. Muitos empreendimentos econômicos 

solidários surgiram, por exemplo, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Local e 

Integrado e Sustentável (Dlis) e do Plano Nacional de Qualificação Profissional (Planfor). 

Sempre adotando a perspectiva da empregabilidade (SHIOCHET, 2009, p.56). 

Todavia, Shiochet lembra que: 

 
[...] a ideia de tornar “legal” a política de economia solidária por si só também pode 
ser ingênua. Em si não é a lei (texto formal) que cria direitos e deveres. A lei 
somente se tornará ação viva caso a economia solidária apresente força política 
para exigir a permanência das iniciativas em curso. E esta força depende, por sua 
vez, da força ético-política originária das alianças e compromissos entre a economia 
solidária e demais sujeitos e lutas emancipatórias. Nesta força reside a perspectiva 
de que a criação de novas institucionalidades signifique a afirmação de novos 
valores e de novas bases para o processo de desenvolvimento (SCHIOCHET, 2009, 
p.58). 
 
 

Significa que a institucionalização da política de Economia Solidária está para além 

de sua materialidade em lei, mas também se refere a como o movimento social3 da 

Economia Solidária poderá constranger o Estado a reconhecê-la enquanto prática real e 

ideológica. 

3. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DOS EES 

                                                 
3 [...] uma ação grupal transformadora (a práxis) voltada para a realização dos mesmos objetivos (o projeto), sob 
a orientação mais ou menos consciente de princípios valorativos comuns (a ideologia) e sob uma organização 
diretiva mais ou menos definida (a organização e sua direção) (SCHERER-WARREN, 1984, p. 20). 



 

7 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

De acordo com o SIES, entre as formas de organização dos Empreendimentos 

Econômicos Solidários, estão os grupos informais, as associações, as cooperativas e as 

sociedades mercantis. Os grupos informais desenvolvem atividades econômicas, mas não 

possuem personalidade jurídica; as associações são regulamentadas pelo Capítulo II do 

Código Civil, instituído pela lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que estabelece que elas 

não devam ter fins econômicos; as cooperativas são sociedades de pessoas, sendo que 

cada sócio possui um voto e são regidas pela lei n° 5.764, de 1971 e no que ela não colidir 

pela lei n° 12.690, de 19 de julho de 2012, que trata das cooperativas de trabalho; e as 

sociedades mercantis são sociedades de capital, com número ilimitado de acionistas, sendo 

que cada ação representa um voto, regidas pela lei n° 6.404, de 1976 e pelo Capítulo VI do 

Código Civil. 

A partir dessas breves concepções se faz necessário observarmos o cenário 

nacional. 

 
A maioria dos EES da base do SIES está registrada enquanto associação (60%). 
Outras formas jurídicas são a cooperativa (8,8%) e as diversas formas de sociedade 
mercantil (0,6%). Portanto, o grau de formalização dos EES é de praticamente 70%, 
pois 30,5 % dos mesmos declaram que atuam como grupos informais (SENAES, 
2014). 
 
 

Apesar do SIES compreender que praticamente 70% dos EES são formalizados e a 

SENAES reconhecer os grupos informais, prevalecendo a existência real desses 

empreendimentos, não é dessa forma que acontece na dinâmica da economia de mercado 

que estamos inseridos e considerando a legislação vigente. 

Grosso modo, a comercialização dos empreendimentos informais é restrita por não 

ingressarem plenamente no mercado. As associações possuem restrições como a 

dificuldade ou impossibilidade de emissão de notas fiscais. As cooperativas mesmo com a 

nova lei, ainda são um caminho difícil pela quantidade de sócios que exigem (no mínimo 

sete). E as sociedades mercantis correspondem a um pequeno percentual de 

empreendimentos, além de sua formatação conflitar com os princípios da Economia 

Solidária. 

De acordo com Kruppa (2012, p.21-24), os dados do SIES apontam que grande 

parte dos empreendimentos econômicos solidários não possui uma forma jurídica adequada 

para desenvolver suas atividades. Ao observar o mapeamento do SIES de 2005 a 2007, 

outro fator importante é o Valor da Produção Mensal Total (VPM-T) dos EES, levando em 

conta sua personalidade jurídica4. Os EES possuem um VPM-T de R$690.736.639,86, 

sendo que 60% disso são atribuídos as cooperativas, que representam 10% dos EES, no 

                                                 
4 Nesse estudo a autora considera as três formas de organização mais expressivas entre os EES. 
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outro extremo estão os EES informais, que são responsáveis por apenas 5% do VPM-T e 

representam 37% dos EES. As associações representam 52% dos EES e movimenta 29% 

do VPM-T. Esses dados mostram que o valor da produção dos EES e sua personalidade 

jurídica caminham juntas, quanto maior a formalização, maior o valores movimentados. 

Atualmente, com essas dificuldades de formalização, algumas assessorias têm 

indicado a grupos a formalização como Microempreededores Individuais (MEI), assim 

podem contar com a emissão de nota fiscal, ampliando o acesso ao mercado e as compras 

públicas (KRUPPA, 2012, p.31). 

Prochet (2009), no seu Estudo das possibilidades jurídicas para a formalização dos 

empreendimentos do Programa de Economia Solidária de Londrina, expõe que:  

 
[...] a formalização se faz urgente e necessária, principalmente no contexto da 
desregulamentação do trabalho e de informalidade patrocinados pelo governo. 
Deve-se dar aos grupos o conhecimento das possibilidades e respeitar as diferenças 
e as opções de cada um; quando menos pelo sentimento do reconhecimento de 
cidadania proporcionado aos trabalhadores pela posse de documentos regulares e 
trazido pelo sentimento de responsabilidade e pertencimento a um mundo do 
trabalho (PROCHET, 2009, p.120). 
 
 

Tal análise, apesar de se referir à política pública de um município, cabe também em 

nível nacional. O mesmo Estado que patrocina essas iniciativas é omisso na garantia de 

direitos a esses trabalhadores, na perspectiva de proteção ao trabalho. O reconhecimento 

de uma personalidade jurídica adequada para esses empreendimentos, além de garantir 

uma melhor interação deles com o mercado, também atenderá a proteção social a esses 

trabalhadores. Essa é uma questão de cidadania plena5, que coloca os trabalhadores como 

sujeitos de direitos e o Estado com o dever de garanti-los. 

Diante desse contexto, se faz necessário recorrermos à concepção de sociedade 

civil e sua relação com o Estado, contidas em Gramsci. O autor coloca que o Estado 

ampliado se forma na conjunção da sociedade política (Estado-coerção) com a sociedade 

civil (esfera de disputa da hegemonia e do consenso). A primeira é formada por um conjunto 

de aparelhos de coerção e repressão (aparato policial e militar, sistema judiciário e 

administrativo), pelos quais a classe dominante exerce sua dominação. A segunda é o 

espaço que se confrontam os diversos projetos de sociedade, baseada na ideia de 

consenso, “[...] a esfera da sociedade civil é a esfera das mediações do exercício da 

                                                 
5 Marshall concebe a cidadania plena em três tipos de direito, a saber: o civil, o político e o social. O primeiro se 
refere aos direitos inerentes a liberdade individual, como a liberdade de expressão e pensamento, de 
propriedade e de conclusão de contratos e a justiça. O segundo ao exercício de participação do poder político, 
no conjunto das instituições de autoridade pública, seja como eleito ou eleitor. O último tipo ao conjunto de 
direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança até ao direito de partilhar do nível de vida, 
segundo os padrões que prevalecem na sociedade. Apenas com esses três tipos de direitos efetivados é que se 
pode atingir a cidadania plena (MARSHALL, 1967, p.63-64). 
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dominação de classe pelo exercício do convencimento”. Assim os aparelhos privados de 

hegemonia disputam a direção social a partir de seus interesses e o Estado torna-se uma 

arena das lutas de classes. Para Gramsci é no Estado que se efetiva o domínio político 

burguês, que anteriormente já é econômico (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.42-49). 

Portanto, o movimento social da Economia Solidária precisa ocupar espaço no 

cenário político da sociedade civil, para que suas pautas tomem maior notoriedade e 

constranja o Estado, tanto na esfera executiva como legislativa, a atendê-las. Ao observar 

esse contexto é sabido que não é uma luta em igualdade de condições, visto que a classe 

dominante possui o poderio econômico, entretanto, também é sabido que os direitos que os 

trabalhadores possuem não dados por benevolência desse Estado, mas por luta dos 

trabalhadores. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente trabalho foi possível apresentamos um breve debate acerca do conceito 

da Economia Solidária, com a percepção de alguns autores e a identificação de 

características gerais desses empreendimentos. Também colocamos o início dessas 

experiências pelos trabalhadores, sua incorporação por alguns setores econômicos e a 

recente retomada pelos trabalhadores, com esse “novo cooperativismo”, amplamente 

divulgado no Brasil como Economia Solidária. 

Explicitamos a institucionalização da Economia Solidária como política pública e suas 

contradições, pois com a criação da SENAES o Estado pela primeira vez assumiu outra via 

para o trabalho que não o assalariado. Como ela se forjou dentro de outras políticas, que a 

englobavam, mas não a concebiam como uma política específica, logo, pode-se dizer que 

elas se configuram como ações públicas. Todavia, mesmo incorporando o trabalho 

associado na agenda do executivo, ele ainda não o estendeu ao legislativo. Materializando-

se como uma Política Nacional de Economia Solidária e uma personalidade jurídica 

adequada a esses EES, mecanismos que garantiram apoio e fomento a esses EES e a 

proteção social a aos trabalhadores da Economia Solidária. 

A atual situação da política de Economia Solidária em âmbito federal é 

compreensível quando a observamos sob a óptica dos ciclos da política, mas que pode ou 

não ser concretizada, pelas correlações de forças políticas envolvidas. Ainda se configura 

como uma política de governo e não de Estado. Sobretudo, o movimento social da 

Economia Solidária precisa ocupar espaço no cenário político da sociedade, para que suas 

pautas tomem maior notoriedade e constranja o Estado, tanto na esfera executiva como 

legislativa, a atendê-las. Nessa luta o movimento luta não possui igualdade de condições, 

visto que a classe dominante possui o poderio econômico, entretanto, também é sabido que 
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os direitos que os trabalhadores possuem não dados por benevolência desse Estado, mas 

por luta dos trabalhadores. 

Hoje, indubitavelmente é uma estratégia da sociedade civil na luta contra o 

desemprego e por um trabalho que não o assalariado, mas também uma estratégia do 

Estado como geração de trabalho e renda. Todavia, isso ocorre num contexto de 

flexibilização e precarização do trabalho que o Estado a utiliza como convém, ou seja, como 

prática pontual para geração de trabalho e renda, que responsabiliza o trabalhador pelo 

emprego ou desemprego. 
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