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Resumo: O presente artigo tem o objetivo de apresentar uma discussão acerca da 
orientação política da Economia Solidária no município de Londrina, a partir da pesquisa 
realizada para um trabalho de conclusão de curso. Como metodologia para a pesquisa foi 
realizado a análise de programas de duas entidades com a função de trabalhar a formação 
política e técnica para esta proposta, e também a análise de entrevistas realizadas com dois 
técnicos e um membro de empreendimento. Será apresentado a análise do material 
proposto, seguindo primeiramente a discussão da orientação política da Incubadora, 
partindo posteriormente para a análise do Centro Público. 
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Abstract: This article aims to present a discussion about the political orientation of the 
Solidarity Economy in Londrina, from the survey for completion of course work. The 
methodology for the research was conducted the analysis of two entities programs with the 
function to work the political and technical training for this proposal, and also the analysis of 
interviews with two technicians and a project member. It will be presented the analysis of the 
proposed material, primarily following the discussion of the political orientation of the 
incubator, later leaving for the analysis of the Public Center. 
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1. INTRODUÇÃO 

Procuraremos discutir neste artigo qual é a orientação política dos atores envolvidos 

com a proposta da Economia Solidária no município de Londrina, buscando identificar qual o 

conceito que se pautam e seu posicionamento político a respeito desta proposta de trabalho. 

Entendemos que há uma multiplicidade de definições acerca do que é Economia Solidária, 

alguns autores a denominam como economia popular solidária, economia popular ou 

socioeconomia solidária e também comparada e confundida com economia social e/ou 

terceiro setor, mas ambos os autores afirmam que ela é uma forma de trabalho diferente da 

forma dominante do capitalismo (IASKIO, 2007).  

O importante a se considerar é a concepção que prevalece quando se trata das 

práticas em Economia Solidária, visto que o pensamento hegemônico hoje parte do 

expoente pensador desta proposta no Brasil, o professor Paul Singer, que a coloca como 

alternativa ao modo de produção capitalista. Segundo o autor a organização da Economia 

Solidária são formas materializadas de luta da classe operária produto das contradições 

capitalistas, tal proposta aparece como substrato para a luta de classes. Assim 
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procuraremos identificar se este é o modo que a Economia Solidária está configurada em 

Londrina, ou se ela apresenta outra forma de compreensão, e qual a motivação política de 

seus atores. 

Para tanto, foi realizado a análise dos documentos que legitimam as entidades 

promotoras da Economia Solidária em Londrina, procurando identificar a orientação política 

dos mesmos. Pois, entendemos que “o documento pode ser localizado em um contexto 

político e social mais amplo, examinando os fatores que cercam o processo da sua 

produção, assim como o contexto social” (TIM MAY, 2004). 

Analisamos, portanto, o programa de extensão da INTES/UEL1, e o programa 

municipal de Economia Solidária. Considerando a análise qualitativa de conteúdo de três 

pontos dos documentos das entidades: a Justificativa, os princípios e o objetivo geral. Como 

complemento da análise dos conteúdos realizou-se também a análise das entrevistas 

aplicadas a dois técnicos das entidades, um do Centro Público de Economia Solidária e o 

outro da INTES/UEL, assim como da entrevista feita a um trabalhador de um 

empreendimento assessorado pelo centro público. Os entrevistados foram escolhidos 

mediante o tempo que estavam trabalhando nas entidades, ou o período de assessoria, 

procurando levar em conta a experiência dos mesmos com a perspectiva da Economia 

Solidária.  

2. INCUBADORA TECNOLÓGICA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS – INTES/UEL 

Para procurar identificar a orientação política da INTES/UEL, que norteia a 

assessoria aos empreendimentos Econômicos Solidários, partimos da análise do documento 

do Programa de Extensão Universitária da INTES/UEL, articulando os pontos apresentados 

com a entrevista realizada com um técnico da entidade. O programa tem como área 

temática o trabalho, e sua linha de extensão está voltada para a geração de emprego e 

renda. 

Segundo o programa o objetivo da INTES/UEL: (...) é apoiar o desenvolvimento da 

economia solidária atuando, principalmente, na incubação direta de empreendimentos de 

economia solidária (EES) (PROGRAMA DE EXTENSÃO, 2013). No referido documento 

temos que a incubadora tem como área de abrangência o município de Londrina e outros 

municípios próximos a UEL. O público alvo de atuação da incubadora são trabalhadores 

interessados em formar empreendimentos coletivos de trabalho solidário como as 

cooperativas, associações e sociedades mercantis simples, sendo pessoas em 

vulnerabilidade social excluídas do mercado formal de trabalho e ainda servidores públicos e 

                                                 
1
 Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários, na Universidade Estadual de Londrina. 
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membros de entidades sociais privadas que trabalham no apoio ao desenvolvimento da 

economia solidária. (PROGRAMA DE EXTENSÃO, 2013).  

No processo de assessoria oferecido pela incubadora, o programa aponta para seu 

objetivo especifico, que tem como meta “a capacitação técnica e apoio necessário para a 

formação de cooperativas, associações e outras formas de trabalho coletivo” (PROGRAMA 

DE EXTENSÃO, 2013), para tanto a ação realizada deve ser “sempre” pautada nos 

princípios que norteiam a Economia Solidária, e para a incubadora tais princípios são: 

“propriedade coletiva dos meios de produção, cooperação, autogestão democrática e 

participativa, solidariedade, preço justo e preservação ambiental” (PROGRAMA DE 

EXTENSÃO, 2013). É importante ressaltar que o programa se apresenta como 

“multidisciplinar e conta com a participação de estudantes, professores e técnicos de 

diversas áreas do conhecimento”. Assim “espera-se que o programa contribua para gerar 

oportunidades de trabalho e renda”. 

O trabalho portanto, envolve linhas de pensamentos heterogêneas com perspectivas 

políticas na maioria das vezes divergentes visto que a formação de diferentes áreas do 

conhecimento na Universidade não é uniforme, e ainda podem ser contraditórias. Assim é 

necessário que ocorra uma formação prévia dos próprios integrantes da incubadora sobre 

os conceitos da Economia Solidária, buscando formar um consenso para a assessoria. Em 

entrevista realizada com um dos técnicos da incubadora, este nos deixa claro que o conceito 

de Economia Solidária que norteia a assessoria é o da Secretaria Nacional de Economias 

Solidaria (SENAES). Para a SENAES as características da Economia Solidária são: a 

cooperação, autogestão, dimensão econômica, solidariedade, procurando legitimar a 

Economia Solidária como uma alternativa para a organização do trabalho capitalista. 

Podemos entender que ao apreender estas características da Economia Solidária, o 

empreendimento, isto é, os trabalhadores que o constituem, e os técnicos que o assessoram 

se limitam ao espaço interno da organização, e isto pode apontar para uma falsa autonomia 

com duas implicações, uma que pode passar aos sujeitos envolvidos a fantasia da 

independência do empreendimento diante do modo de produção capitalista, não percebem a 

subordinação a ele, a outra envolve o plano subjetivo no qual se imagina que os integrantes 

pairassem sobre a realidade e, assim não teriam convívio social fora dessa proposta 

(WELLEN, 2012). 

Torna-se de fundamental importância pensar a Economia Solidária em uma 

perspectiva de totalidade social e sua relação dialética com o modo de produção capitalista. 

Sabe-se a partir da entrevista, que a formação em Economia Solidária da equipe da INTES, 

se dá por meio de um grupo de estudo. A necessidade de se realizar um grupo de estudos 
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semanal para a capacitação conceitual sobre a Economia Solidária se dá pela dificuldade, 

como já vimos, de chegar há um consenso do que ela é, assim como sua dimensão política, 

pois de acordo com o entrevistado, neste momento de discussão percebe-se o 

posicionamento político dos envolvidos, onde alguns membros se colocam frente aos 

interesses da “classe trabalhadora”, entendendo o processo histórico das lutas dos mesmos 

e das relações sociais que estes estão inseridos, já outros demonstram um posicionamento 

mais conservador a este respeito, ou não apresentam uma posição clara. 

A dificuldade de se pensar o processo de assessoria por uma equipe multidisciplinar, 

no nosso entendimento é o fato da não compreensão da totalidade do modo de produção 

em si, de suas relações de produção, de sua ideologia, e do papel do Estado, assim como 

do processo histórico de luta dos trabalhadores, pois não entendendo estes aspectos, 

perde-se a dimensão posta no capitalismo da exploração do trabalho, e, portanto, a 

perspectiva da luta de classes. 

Percebe-se que há no Município de Londrina, uma vinculação da Economia Solidária 

ao Serviço Social, como aponta o próprio técnico da incubadora, “ela tá na assistência 

social, até pelo os requisitos (...), pela pessoa precisar tá no cadastro único2, aqui em 

londrina ela tem uma vertente assistencialista (...)” (TÉCNICO INTES/UEL). Com esta fala, 

percebe-se a vinculação da Economia Solidária com a política de assistência social, assim 

seria necessário trabalhar na formação dos membros da incubadora, conceitos 

fundamentais para o Serviço Social, no que concernem as políticas sociais e problematizar a 

Economia Solidária nesta perspectiva, pois assim sua dimensão política assume uma 

vinculação ao Estado e a uma política de governo. A Economia Solidária enquanto política 

social pode ser considerada fruto de orientações neoliberais para atender aos propósitos do 

capital monopolista, onde a ação do Estado passa a ser marcada pela desregulamentação 

dos direitos do trabalho3. 

Compreende-se aqui, que mesmo que os membros da incubadora não tenham um 

posicionamento político determinado para a compreensão do que é a Economia Solidária e 

para que ela está posta, faz-se necessário que entenda o seu papel na assessoria aos 

empreendimentos, e para qual sentido o objetivo da incubadora esta alicerçado.  

Identificamos também, que a assessoria assume um papel de formação política dos 

empreendimentos, mas que há a necessidade de uma posição junto à classe trabalhadora, 

                                                 
2 O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento que 
identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, entendidas como aquelas que têm: renda mensal de até meio 
salário mínimo por pessoa; ou renda mensal total de até três salários mínimos. Fonte: 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico. Acessado em: 20/10/2014. 
3 Lei do Contrato Temporário de Trabalho e sobre a Jornada de Trabalho Flexível - Lei 9.601 de 21/01/98. 
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pois se não houver esta posição e a conceituação ficar embasada nas características 

apresentadas pela SENAES, à formação política poderá assumir um caráter meramente 

ideológico, entendendo que são diretrizes advindas do Estado e podemos afirmar que este 

aparelho não irá se prostrar junto aos interesses dos trabalhadores, mas sim irá amplamente 

servir aos interesses do capital, não criando as condições necessárias para mudanças 

efetivas nas condições das relações de trabalho. 

Entendemos aqui, que só a formação política por meio da assessoria nos 

empreendimentos não é suficiente para proporcionar uma consciência questionadora do 

capitalismo por parte dos trabalhadores, se faz necessário, portanto, uma articulação com 

outros setores da sociedade, como os fóruns, partidos políticos, sindicatos entre outras 

formas de organizações coletivas que visem também uma real transformação da sociedade, 

embora entendemos que a noção de identificação dos trabalhadores enquanto classe está 

cada vez mais diluída. Um aspecto a se considerar, e que consideramos pertinente é de 

acordo com David Harvey (2013): 

 

A natureza e a composição da classe trabalhadora global (...) se modificaram, o 
mesmo ocorrendo com as condições de formação de consciência e de ação política. 
A sindicalização e a “política de esquerda” tradicional tornaram-se muito difíceis de 
manter diante de, por exemplo, sistemas de produção patriarcais (familiares) (...) Do 
mesmo modo, aumentou a base social de ideologias de empreendedorismo, 
paternalismo e privatismo (HARVEY, 2013). 
 
 

Assim ao considerarmos novamente o processo de assessoria junto a um 

empreendimento, de acordo com o entrevistado, percebe-se que há uma preocupação com 

o trabalho técnico e o aperfeiçoamento dos produtos e da gestão do empreendimento, 

lembrando que no que tange a formação política, entende-se que ela se dá em todo 

momento, e não só por meio de oficinas especificas. 

Percebe-se assim que a orientação política da incubadora inicialmente está centrada 

no conceito de Economia Solidária apresentado pela SENAES, orientação esta 

intrinsecamente vinculada às políticas neoliberais assumidas pelo Estado, mas entendemos 

também que o trabalho da incubadora pode assumir um caráter diferenciado de acordo com 

a orientação política individual de cada membro da equipe, sendo que não necessariamente 

esta irá assumir uma posição frente às classes trabalhadoras, que constituem o público da 

incubadora.  

Mas o fato de não haver um consenso a respeito do sentido da proposta da 

Economia Solidária, pode dificultar a pretensa formação política que faz parte do processo 

de assessoria, lembrando que segundo o técnico entrevistado na assessoria se trabalha “a 

melhoria dos conceitos, fazer uma formação que a gente chama política”. E na nossa 
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compreensão a formação política deveria estar voltada para um determinado fim, a favor da 

luta da classe trabalhadora contra as relações de produção capitalista, procurando contribuir 

para um processo de tomada de consciência dos trabalhadores.  

3. CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA (CPES) 

Procuraremos agora abordar a possível orientação política que o Centro Público de 

Economia Solidária de Londrina apresenta, por meio da análise de seu programa e das 

entrevistas realizadas com um técnico e com um trabalhador de um empreendimento 

assessorado pela instituição. 

A proposta de trabalho nos moldes da Economia Solidária em Londrina foi instituída 

no ano de 2004, no segundo mandato do prefeito Nedson Luiz Micheleti (Partido dos 

Trabalhadores – 2001 a 2008), que apresenta no documento intitulado Programa Municipal 

de Economia Solidária, a preocupação de pensar os rumos tomados pelas políticas 

públicas, no que tange o enfrentamento da questão social, e a Economia Solidária, portanto, 

é entendida como uma estratégia para este fim. 

Assim, o programa assume o entendimento de que a Economia Solidária se 

configura como uma “alternativa de enfrentamento à pobreza e o envolvimento da esfera 

pública nessa proposição” (PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2004), 

ela se configuraria com uma “nova forma de trabalho”. Com isto o documento aponta para a 

necessidade de um projeto de governo com o objetivo de proporcionar maior emancipação e 

autonomia as pessoas, criando oportunidades para que possam viver de seu trabalho, para 

tanto se afirma no documento que é responsabilidade do Estado, em desenvolver os 

mecanismos e estratégias para se gerar trabalho e renda. Assim o objetivo geral do 

programa é criar oportunidades de trabalho familiar e/ou coletivo para gerar renda e a 

autonomia do público atendido. Tem-se que em Londrina a Economia Solidária está 

vinculada à Secretaria de Assistência Social, com a proposta da inclusão produtiva, onde 

seu público alvo se constitui de usuários da política de assistência social, e devem ser 

atendidos ou acompanhados em serviços e programas de assistência social.  

A orientação política da Economia Solidária no CPES, parte de uma concepção de 

sociedade proposta pelo governo em que foi efetivado o Programa, tanto na esfera federal 

com o governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT – 2003 a 2010), a partir do 

Programa Economia Solidária em Desenvolvimento criado em 2003 e implantado a partir de 

2004, quanto o Programa Municipal de Economia Solidária de Londrina com o governo do 

prefeito Nedson Micheleti. Tal orientação, a nosso ver, não assume um caráter de 

vinculação a classe trabalhadora, pois a partir do documento analisado percebemos que ele 

não propõe ações efetivas para o embate ao capital, nem sequer amenizar as contradições 
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e precarização do trabalho, pelo contrário contribui para o processo de flexibilização dos 

direitos do trabalhador e para a precarização do trabalho. 

Faz-se necessário ressaltar aqui que não há uma definição clara no Programa do 

que seria a proposta da Economia Solidária, nem indica se segue uma definição especifica, 

o que ele apresenta são alguns princípios norteadores para o trabalho como: “Articulação e 

Integração; Protagonismo dos empreendedores solidários, transparente, ético e 

participativo; Foco no coletivo e matricialidade familiar; Desenvolvimento Local” 

(PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2004). Este fato que encontramos 

no documento, é um tanto quanto esclarecedor, pois nos permite identificar que não há 

participação de uma organização de trabalhadores na formulação do documento, mas sim 

uma diretriz imposta hierarquicamente com o pressuposto de que esta proposta de 

organização para o trabalho seria “ideal” para os possíveis “empreendedores”.  

Já na entrevista realizada com um técnico que trabalha há seis anos no CPES, um 

ponto importante a se considerar é a compreensão que ele tem do que é a Economia 

Solidária, e qual o conceito que a entidade se pauta para desenvolver sua ação, para ele 

são: “conceitos de cooperação, solidariedade, autogestão e atividade econômica né, porque 

quando você adquire um produto da economia solidaria você não ta adquirindo só um 

produto e sim um conceito de trabalho, conceito de vida” (TÉCNICO CPES). Assim posto, 

questionamos o que o técnico entendia ser a economia solidária, este, por conseguinte nos 

diz que: 

 

Economia Solidária é uma nova forma de trabalho, um trabalho digno, um trabalho 
coletivo, na perspectiva da geração de trabalho e renda na inclusão produtiva que, 
fugindo do mercado do trabalho que ta ai posto né, de exploração, fugindo do 
capitalismo, porque é, quando você faz esse tipo de trabalho com os 
empreendimentos eles tem uma outra visão do que é o mercado de trabalho, que 
não é só aquele lá da exploração, da opressão de oprimir o outro e sim um trabalho 
conjunto e com outro foco né (TÉCNICO CPES). 

 
 

Podemos entender que esta argumentação indica a não compressão de que não é 

possível eliminar o individualismo, a competição e a influência da propriedade privada, sem 

compreender a necessidade da luta de classes para este processo, visto que a produção na 

Economia Solidária não foge da necessidade da troca de mercadorias, está exposta à 

concorrência do mercado, e muito menos está “fugindo do capitalismo”, o técnico não 

percebe que esta relação de trabalho proposto é fruto das contradições do próprio modo de 

produção, e que o trabalho nesta perspectiva pode ser tão precário quanto “no capitalismo”.  

Considerando o processo de assessoria aos empreendimentos, de acordo com o 

técnico, é trabalhada a “formação conceitual” em Economia Solidária com o objetivo de 
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“esclarecer como é o trabalho”, o técnico afirma que: “faço com que eles entendam qual é o 

processo o começo, meio e fim, o que é divisão, sobra, do dinheiro do empreendimento, o 

que é a autogestão, e de que forma isto acontece” e que a assessoria se dá semanalmente 

dependendo “da compreensão de cada sujeito, porque tem uns que assimilam mais rápido e 

tem outros que levam um tempo maior para assimilar o que ta sendo passado”. 

O processo de assessoria acaba se focando apenas nas questões mais técnicas do 

empreendimento, cabe aqui ressaltar que há uma imposição dos conceitos para com os 

sujeitos, pois estes segundo a fala do técnico não consegue assimilar o que é passado, mas 

a proposta da Economia Solidária como aponta Singer (2002), não seria uma demanda de 

reivindicação dos próprios trabalhadores? Aqui se torna importante apresentar como o 

técnico se capacita para o trabalho de assessoria aos empreendimentos, ele afirma: “tenho 

feitos cursos pelo SEBRAE, não é o foco o SEBRAE da economia solidária, mas ele dá 

embasamento, e inclusive vou estar começando um curso pela ACIL (TÉCNICO DO CPES).  

Um aspecto importante para se pensar acerca da orientação política, é o fato de que 

uma forma de se capacitar o técnico procura cursos no SEBRAE4, e na ACIL5, instituições 

voltadas para a lógica e desenvolvimento do capital, assim como os seus princípios, de 

individualismo, concorrência, exploração e obtenção de lucro, ambos inconciliáveis com os 

interesses propostos pela economia solidária, e ainda muito menos com os interesses 

concretos da classe trabalhadora. 

Já ao analisar a entrevista realizada com uma trabalhadora de um empreendimento 

assessorado há 10 anos, pelo centro público, identificamos que não há uma questão política 

de confronto as condições de exploração e de precarização do trabalho postas no 

capitalismo, a Economia Solidária não aparece para o trabalhador como uma alternativa de 

luta política e econômica a estas condições adversas, a formação do empreendimento para 

ele serviu como um efeito terapêutico, e que este trabalhador se sente realizado nele.  

Segundo o trabalhador a iniciativa dele em participar do empreendimento se deu a 

partir da sua irmã que o chamou para participar de “reuniões pra formar grupos”. As 

reuniões segundo ele eram realizadas no CRAS, e depois na casa de sua irmã, assim 

“começou o grupo”, tais reuniões eram realizadas por um técnico do centro público. Mais 

uma vez a proposta não partiu do trabalhador e sim da instituição, com direcionamentos 

advindos não do seu interesse de classe. Questionado sobre a participação de espaços 

                                                 
4O SEBRAE é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) é uma entidade privada 
sem fins lucrativos. É um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos 
pequenos negócios de todo o país. 
 Fonte: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/o_que_fazemos Acesso em: 25/09/2014. 
5Associação Comercial e Industrial de Londrina – para maiores informações acessar: 
http://www.acil.com.br/missao-visao-e-valores 
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coletivos de discussão sobre a Economia Solidária, o trabalhador salientou que já participou 

de uma conferência e que já ouviu falar sobre o fórum, mas nunca participou. 

No que concerne ao processo de assessoria ao empreendimento, o trabalhador nos 

disse que: “no inicio eles deram o fomento pra gente e emprestaram alguns equipamentos e 

quando a gente precisa tem a nossa técnica que sempre ta aqui com a gente, o que agente 

precisar é só falar lá que eles tão dispostos a ajudar” (TRABALHADOR EES). E sobre o 

conteúdo trabalhado neste momento ressaltou que era tratado: “de tudo um pouco, como a 

gente ta indo, por exemplo, fazendo o livro caixa, como que agente distribui a sobra, como 

que esta indo nosso empreendimento, o que agente poderia fazer pra ta melhorando, 

capacitações técnicas” (TRABALHADOR EES). 

Aqui podemos perceber dois aspectos importantes no processo de assessoria, o 

primeiro é o aspecto de tutela que a assessoria se tornou, e o outro é o enfoque nas 

capacitações técnicas. O primeiro se apresenta muito contraditório, pois o programa 

preconiza que tem como “objetivo trazer maior emancipação e autonomia as pessoas, 

oportunizando que estas possam viver de seu trabalho”, assim a de se pensar que o 

empreendimento tem, segundo o trabalhador, 10 anos de formação período este 

concomitante a instituição do programa de economia solidária e a abertura do centro 

público, e do segundo observamos que não há formação política em economia solidária, só 

há segundo o trabalhador capacitações técnicas. 

Com este aspecto entendemos que a partir da declaração do técnico do centro 

público que se capacita a partir de cursos ofertados pelo SEBRAE e pela ACIL, que o intuito 

é o desenvolvimento técnico dos empreendimentos, assemelhando-se as pequenas 

empresas, não apresentando nem um conteúdo político acerca dos princípios da Economia 

Solidária, e nem a problematização dos mesmos, e do protagonismo da classe trabalhadora 

nesta discussão. 

A partir das análises realizadas, compreendemos que a dimensão ou orientação 

política assume um caráter institucional nos quais suas principais orientações partem da 

esfera governamental, e não de demandas oriundas das lutas da classe trabalhadora, e que 

o cerne desta organização da economia solidária pauta-se apenas na perspectiva de gerar 

trabalho e renda, não abrange a dimensão política de organização coletiva dos 

trabalhadores necessária para uma reinvindicação que busca mudanças estruturais efetivas 

que melhorem suas condições de vida.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a atuação dos técnicos entrevistados, não se percebe uma orientação 

política clara definida para com a classe trabalhadora, aonde a preocupação como vimos é 

na perspectiva de aprimoramento técnico para o “sucesso” do empreendimento. 

Entendemos assim, que não há uma compreensão da totalidade onde a proposta da 

Economia Solidária está inserida, fazendo com que o discurso de culpabilização dos 

empreendimentos permanece, sendo que os próprios sujeitos responsáveis pela assessoria, 

e consequentemente para a “formação política” dos trabalhadores, não apresentam um 

posicionamento definido, reproduzindo assim a lógica do pensamento dominante, fator este 

atrelado as condições precárias desta forma de organização do trabalho, e a necessidade 

de retorno imediato do trabalhador, faz com que a pretensa “consciência” de se trabalhar 

sem “exploração” se perca. 

Um ponto importante para se pensar a dificuldade de se posicionar politicamente 

frente a uma determinada classe social é de acordo com Harvey (2013),  o fato de que a 

esquerda, não possui mais a capacidade de uma perspectiva critica a si mesma, e sobre as 

transformações das relações sociais explicadas pelo pensamento pós-moderno, pois 

deixaram de pensar sobre as determinações econômicas em prol das perspectivas culturais 

e políticas, a discussão sobre a circulação e acumulação do capital, assim como as relações 

sociais de produção pautadas na luta de classe foram deixadas de lado. 

 Em Londrina consideramos que orientação política da Economia Solidária está 

atrelada a proposta implícita na SENAES, e não apresenta um posicionamento efetivo para 

com a classe trabalhadora, podemos afirmar que o discurso que envolve o trabalho nesta 

perspectiva torna-se ideológico, e ainda serve a organização do trabalho no modo de 

produção capitalista, pois o este discurso segundo Barbosa (2007) “traduz-se na 

permissividade das mudanças e na crença na possibilidade de constituir um mundo do 

trabalho desvinculado daquele restrito aos grandes produtores e consumidores”. Não 

podemos deixar de ressaltar no que concerne o discurso ideológico, o caráter de ocultar 

com o termo Economia Solidária, a proposta histórica de luta da classe trabalhadora com o 

advento do cooperativismo. Assim este termo procura ocultar a perspectiva de luta de 

classes, se tornando uma forma despolitizada para uma “nova” organização do trabalho, que 

pode servir aos interesses do capital.  

E temos ainda o discurso preponderante hoje de considerar todo sujeito como um 

empreendedor em potencial, apto a formar o seu “próprio negócio”, discurso esse legitimado 

pelo SEBRAE como já salientamos, assim como a Economia Solidária que apresenta a 

possibilidade do sujeito se tornar “dono” do seu empreendimento junto com outros 

trabalhadores sem um “patrão”, mas como precisam produzir mercadorias e vende-las, 
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essas organizações estão submetidas ás mesmas regras do mercado capitalista, e, 

portanto, não são emancipadoras.  

Assim encerramos está analise identificando que a orientação política da Economia 

Solidária em Londrina não se coloca frente a luta emancipatória da classe trabalhadora, e 

segundo os documentos analisados esta não é a sua pretensão, e que para se poder 

vislumbrar uma real transformação na condição de vida dos trabalhadores se faz necessário 

resgatar uma consciência clara e nítida da contradição entre o capital e o trabalho, para que 

através de uma consciência da exploração posta pelo modo de produção capitalista, os 

trabalhadores possam se organizar politicamente e socialmente no real enfrentamento desta 

condição. 
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