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Resumo: Na primeira década do século XXI a Economia Solidária ganhou visibilidade no 
cenário brasileiro, devido ao I Fórum Social Mundial, realizado no ano de 2001 em Porto 
Alegre-RS, e a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) no âmbito 
do governo federal em 2003. O presente trabalho possui o objetivo de proporcionar uma 
reflexão sobre a institucionalização das políticas públicas voltadas para o trabalho na 
Economia Solidária. Como metodologia realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca da 
Economia Solidária no Brasil e da institucionalização de sua política pública. Evidenciou-se 
que os trabalhadores da Economia Solidária não estão imunes as transformações do mundo 
do trabalho e a necessidade de políticas públicas, que envolvam as três esferas de governo, 
para garantia do direito ao trabalho associado. 
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Abstract:. In the first decade of the XXI century Solidarity Economy gained visibility in the 
Brazilian scenario, due to the I World Social Forum, held in 2001 in Porto Alegre, RS, and the 
creation of the National Secretariat of Solidarity Economy (SENAES) In 2003. The purpose of 
this study is to provide a reflection on the institutionalization of public policies focused on work 
in the Solidarity Economy. As a methodology, a bibliographical research was conducted on 
Solidary Economy in Brazil and the institutionalization of its public policy. It was evident that 
Solidarity Economy workers are not immune to the transformations of the world of work and 
the need for public policies, involving the three spheres of government, to guarantee the right 
to associated work.  
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1. INTRODUÇÃO 

Na primeira década do século XXI a Economia Solidária ganhou visibilidade no cenário 

brasileiro, devido principalmente a dois acontecimentos, a saber: o I Fórum Social Mundial 

realizado em Porto Alegre-RS, sendo o espaço de articulação do movimento da Economia 

Solidária; e, a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária2 (SENAES), no âmbito 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Desta forma, o Estado brasileiro passou a 

                                                 
1 Assistente Social, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da 
Universidade Estadual de Londrina-PR (UEL-PR). Brasil. E-mail: marcilio_garcia@hotmail.com 
2 Desde a origem, a SENAES teve como secretário nacional o Professor e Economista Paul Singer, 
que ocupou o cargo durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010/PT) e Dilma Rousseff 
(2011-2016/PT), mas que recentemente deixou a secretaria por conta do governo de Michel Temer 
(desde 2016/PMDB), que indicou para o cargo o policial civil aposentado Natalino Oldakoski, que não 
possui nenhum histórico de atuação na Economia Solidária. 
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assumir o desafio de implementar políticas para além dos trabalhadores assalariados, 

reconhecendo as demais formas de organização do mundo do trabalho. 

Diante da iniciativa do governo federal e de governos das demais esferas, o presente 

trabalho tem por objetivo de proporcionar uma reflexão sobre a institucionalização das 

políticas públicas voltadas para o trabalho na Economia Solidária. Para fins deste trabalho 

nos valemos de uma pesquisa bibliográfica acerca da temática. 

Na primeira parte do trabalho abordamos um breve histórico da Economia Solidária 

em terras brasileiras, de modo a proporcionar uma contextualização. Em seguida, realizamos 

uma reflexão acerca das ações públicas voltadas para o trabalho na Economia Solidária, 

abordando o controle social e a gestão da intervenção estatal. 

2. BREVE HISTÓRICO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL 

Entre os teóricos da Economia Solidária3 não existe consenso a respeito de sua 

conceituação, ou seja, não é um termo unívoco. Ainda assim é possível caracterizá-la como 

uma organização que não é apenas formada por trabalhadores, mas também gerida por eles, 

que possuem os meios de produção e tem o objetivo de gerar trabalho e renda. (IASKIO, 

2007). Entretanto, considerando que estamos tratando da intervenção do Estado, para fins 

deste trabalho faremos uso da concepção abordada pela SENAES que é a responsável pelo 

tema na esfera federal. 

 
A Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e 
trocar o que é preciso para viver. Enquanto na economia convencional existe 
a separação entre os donos do negócio e os empregados, na economia 
solidária os próprios trabalhadores também são donos. São eles quem tomam 
as decisões de como tocar o negócio, dividir o trabalho e repartir os 
resultados. 
São milhares de iniciativas econômicas, no campo e na cidade, em que os 
trabalhadores estão organizados coletivamente: associações e grupos de 
produtores; cooperativas de agricultura familiar; cooperativas de coleta e 
reciclagem; empresas recuperadas assumidas pelos trabalhadores; redes de 
produção, comercialização e consumo; bancos comunitários; cooperativas de 
crédito; clubes de trocas; entre outras. (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 
2017a). 
 
 

De acordo com Paul Singer as origens históricas da Economia Solidária remontam ao 

capitalismo industrial, “[...] como reação ao espantoso empobrecimento dos artesãos 

provocado pela difusão das máquinas e a organização fabril da produção.” (SINGER, 2002, 

p.24). No Brasil a Economia Solidária ressurgiu na década de 1980, mas é na década de 1990 

                                                 
3 Sob essa forma é utilizada pela primeira vez no Brasil pelo Professor Paul Singer, em um artigo 
publicado na Folha de São Paulo em 11 de julho de 1996, intitulado Economia Solidária contra o 
desemprego. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/7/11/opiniao/9.html>. Acessado 
em: 19 Abr. 2017. 
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que ela ganha impulso, sendo fruto de movimentos sociais que reagem à crise e ao 

desemprego em massa (SINGER, 2003). 

No decorrer do século passado o cooperativismo se transformou, tanto no Brasil como 

no mundo. Ficou restrito a poucos setores econômicos e deixou de fazer parte apenas da 

organização da classe trabalhadora, passando a ser também uma forma de organização do 

capital. No Brasil, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) assume o papel de 

organizador e representante único das cooperativas, todavia, ela atualmente se transformou 

num sindicato patronal das cooperativas do agronegócio que atuam como grandes empresas 

(KRUPPA; GONÇALVES; MACDONALD; et al., 2012). 

Consideramos que na primeira década do século XXI dois acontecimentos foram 

fundamentais para dar visibilidade e fortalecer esse campo: o I Fórum Social Mundial realizado 

no ano de 2001 em Porto Alegre-RS; e, a criação da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (SENAES) no âmbito do governo federal em 2003.  

O Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) culminou do I Fórum Social Mundial 

realizado em Porto Alegre-RS no ano de 2001, quando foi realizada uma oficina denominada 

“Economia Popular Solidária e Autogestão”, que deu origem ao Grupo de Trabalho Brasileiro 

de Economia Solidária (GT- Brasileiro). Ao final de 2002, esse grupo de trabalho elaborou 

uma carta que foi aprovada na I Plenária Brasileira de Economia Solidária e enviada ao 

Governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, intitulada “Economia Solidária como 

Estratégia Política de Desenvolvimento”, em que apresentava as diretrizes gerais da 

Economia Solidária e reivindicava a criação da SENAES (CIRANDAS, 2017). 

O movimento da Economia Solidária está organizado no Fórum Brasileiro de Economia 

Solidária (FBES) que agrega os empreendimentos econômicos solidários4 (EES), entidades 

                                                 
4 São iniciativas coletivas e suprafamiliares, que podem acontecer tanto na área urbana quanto rural, 
sendo que são os próprios trabalhadores que realizam a gestão do empreendimento, distribuindo os 
resultados entre os membros. Costumam estar organizados em cooperativas, associações, grupos 
informais, e sociedades mercantis. (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2017b). 
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de apoio e fomento5 (EAF), organizações de representação6 (OR) e governos7 (gestores 

públicos/ GP). Em todo o país são 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. (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2017b). 

Foi o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) que institucionalizou 

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

no âmbito do Ministério do trabalho e Emprego (MTE). Isso ocorreu no ano de 2003, sob o 

governo do Presidente Lula, em cumprimento de seu programa de governo, por meio da Lei 

nº 10.683 e do Decreto nº 4.764.  

A Economia Solidária se desenvolveu dentro de outras políticas, como as políticas de 

trabalho e renda, de assistência social, de desenvolvimento rural, de desenvolvimento 

econômico, etc. Essas políticas contemplavam a Economia Solidária, mas não a concebiam 

como uma política específica. Sendo que muitas destas políticas possuem alto grau de 

institucionalização e algumas delas são organizadas em sistemas públicos, a saber: 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). Portanto, ao se 

tratar da institucionalização da Política Pública de Economia Solidária é necessário incluir sua 

relação entre ela e outras políticas (SCHIOCHET, 2009). 

No ano de 2011 o governo da presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) integrou as 

ações do governo federal no campo da Economia Solidária ao Plano Brasil Sem Miséria 

(PBSM), com a tarefa de promover a inclusão produtiva. Na área urbana, articulando ações e 

programas que favorecem a inserção no mundo do trabalho por meio do emprego formal, do 

empreendedorismo ou de empreendimentos da Economia Solidária (BRASIL, 2017a), e na 

                                                 
5 São entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que realizam ações de apoio direto junto aos 
EES, a saber: capacitação, assessoria, incubação, acesso a mercados, assistência técnica e 
organizativa. Exemplos: Organizações da Sociedade Civil, também conhecidas como ONGs, e as 
incubadoras universitárias de cooperativas populares e empreendimentos solidários. (MINISTÉRIO DO 
TRABALHO, 2017b). 
6 São instituições que atuam na mobilização dos participantes da Economia Solidária e na defesa dos 
seus interesses junto ao Estado e à sociedade. Exemplos: A UNICOPAS (União Nacional das 
Organizações Cooperativas Solidárias), composta pelas organizações: UNISOL (Central de 
Cooperativas e Empreendimentos Solidários), UNICAFES (União Nacional das Cooperativas da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária) e CONCRAB (Confederação das Cooperativas de Reforma 
Agrária do Brasil); O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis; ANCOSOL 
(Associação Nacional do Cooperativismo de Crédito de Economia Familiar e Solidária); CONFESOL 
(Confederação das Cooperativas Centrais de Crédito Rural com Interação Solidária). (MINISTÉRIO DO 
TRABALHO, 2017b) 
7 São vários órgãos governamentais que atuam no fomento à Economia Solidária, sendo que podem 
estar três níveis de governo. No nível federal, a SENAES é o órgão responsável por coordenar 
atividades de apoio à Economia Solidária, mas existem outros órgãos que possuem ações vinculadas. 
(MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2017b). 
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rural, oferecendo um conjunto de políticas públicas que criem oportunidades e permitam às 

famílias caminharem (BRASIL, 2017b). 

De acordo com o Ministério do Trabalho (2017b), a Economia Solidária está nos órgãos 

governamentais de praticamente todos os estados brasileiros e em diversos municípios. 

Quando não são intitulados como Economia Solidária, são órgãos relacionados a trabalho, 

geração de renda, desenvolvimento, empreendedorismo, assistência social e pequenas 

empresas. (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2017b). 

A SENAES possui um Sistema Nacional de Informações de Economia Solidária 

(SIES), que de acordo com o último mapeamento dos EES no Brasil realizado de 2010 a 2012, 

obteve informações de 15.520 EES (71%), sendo que foram inseridos na nova base de dados 

com informações atualizadas 7.839 EES (36%). Ainda se verificou que 3.375 EES (15%) 

deixaram de existir, e que 1.925 EES (9%) passaram a assumir outras formas societárias e 

características organizacionais (SENAES, 2013). 

Os EES são relativamente recentes, já que cerca de dois terços desse total foram 

constituídos a partir do início da década de 2000, conforme demonstram os dados. A 

distribuição dos EES por data de fundação é a seguinte: 0,6% até 1970; 0,8% na década de 

1970; 5,9% na década de 1980; 27,3% na década de 1990; 65,1% de 2000 até 2013; 0,3% 

não souberam ou não responderam (SILVA; CARNEIRO, 2014). Esses dados demonstram a 

grande quantidade de EES que surgiram a partir do ano 2000, período em que se iniciou a 

ação do Estado na chamada Economia Solidária, fomentando a criação de novos EES. 

Quanto à localização dos EES nos municípios, 54,8% se encontra em áreas rurais, 

enquanto 34,8% de EES se localizam na área urbana e 10,4% dos EES se identificaram tanto 

rurais quanto urbanos. Referindo-se a distribuição dos EES por predominância da atividade 

econômica  dos sócios, o quadro fica da seguinte forma: 47,7% são de agricultores familiares, 

22,7% de artesãos, 7,6% são de outros trabalhadores autônomos/por conta própria, 6,6% não 

se aplica ou não há predominância, 4,9% assentados da reforma agrária, 4,1% de 

desempregados (desocupados), 3,9% de catadores de material reciclável, 1,3% de artistas, 

1,1% de técnicos, profissionais de nível superior e 0,1% de garimpeiros ou mineiros (SILVA; 

CARNEIRO, 2014). 

No que tange ao trabalho, ainda que nessas iniciativas a gestão seja feita pelos 

trabalhadores, eles não estão imunes as determinações do capital. No que se refere a 

intensificação do trabalho no campo da Economia Solidária, evidencia-se que quando grupos 

de trabalhadores assumem uma empresa em estado de falência, por exemplo, seu trabalho 

pode se tornar bem mais intenso do que outrora. Portanto, ocorre um “maior desgaste físico, 

intelectual e psíquico, sem que isso corresponda a um maior e melhor resultado do trabalho”. 

(DAL ROSSO, 2008, p.22). 
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As cooperativas nasceram como instrumentos de luta e defesa dos trabalhadores8, 

contra a precarização do trabalho e o desemprego, entretanto, diante das transformações do 

mundo do trabalho, os capitais vêm criando falsas cooperativas, com o intuito de precarizar 

ainda mais os direitos do trabalho, e até mesmo atingir sua redução e destruição.  As 

cooperativas dos trabalhadores, entendidas como originais se contrapõe as cooperativas de 

sentido patronal, que na fase capitalista das megafusões, se tornam empreendimentos para 

destruir os direitos do trabalho. Assim, trata-se de um processo de desconstrução do trabalho 

em que se proliferam formas alternativas de “empreendedorismo”, “cooperativismo”, “trabalho 

voluntário” etc., sendo aquilo que Vasopollo (2005) denominou de expressões de trabalho 

atípico. Elementos presentes nas lutas sociais dos anos 1960, como o controle operário e 

participação social ganham uma nova roupagem, distinta e eminentemente patronal, ou seja, 

sob condução do capital (BERNARDO, 2000, 2004). (ANTUNES, 2012, p.66). 

Embora a Economia Solidária possa atuar como um mecanismo de incorporação de 

trabalhadores que foram expulsos do mercado de trabalho e das relações de emprego 

assalariado, ocorre o equívoco dela ser entendida como uma real alternativa transformadora 

da lógica do capital e de seu mercado, como se pela franja do sistema pudesse reverter a 

lógica capitalista. Todavia, esses trabalhadores que passaram a desenvolver atividades não 

lucrativas e não mercantis, desenvolvem uma atividade útil e, portanto, positiva, entretanto, 

não se pode esquecer que essas atividades cumprem uma funcionalidade em relação ao 

sistema, a de não ter nenhuma preocupação pública e social com seus trabalhadores 

desempregados. (ANTUNES, 2009, p.113). 

Diante disso, os trabalhadores são responsabilizados por se auto empregarem e 

continuam sujeitos as determinações do capital, em um contexto de luta contra o desemprego. 

Deste modo, o Estado patrocina essas iniciativas de forma fragmentada e setorizada, todavia, 

esse reconhecimento do executivo não se estende ao legislativo, com uma política nacional e 

legislações voltadas a proteção do trabalhador associado. 

Do ponto de vista legal, o conceito de trabalho foi esvaziado, de modo que o trabalho 

“[...] autônomo, cooperativado, parceria, experiências empresariais autogestionárias, 

microempreendimentos, economia solidária, trabalho rural em regime de economia familiar, 

trabalho remunerado não subordinado etc.” (WANDELLI, 2012, p.333) não estão incluídas na 

proteção jurídica ao trabalho, cujo paradigma é a relação patrão e empregado. Tal proteção 

legislativa é inerente ao seu reconhecimento como direito fundamental. (WANDELLI, 2012). 

                                                 
8 Considera-se que a Cooperativa de Consumo dos Pioneiros de Rochdale foi a primeira com fins 
econômicos e sociais, sendo formada por 28 tecelões no ano e 1844, na Inglaterra. Entre os que 
contribuíram para essas experiências, Singer (2002) aponta os socialistas útopicos: Saint-Simon (1760-
1825), Charles Fourier (1772-1837) e Robert Owen (1771-1858). 
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Assim, nos parece evidente a necessidade da construção de políticas públicas, que 

inclusive tratem da regulamentação do trabalho com essas formas de organização, de modo 

a combater a precarização dos direitos do trabalho.  

3. A GESTÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS VOLTADAS PARA O TRABALHO NA ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

A proteção social tem suas origens com a expansão das desigualdades geradas pelo 

capitalismo e como forma de controle e manutenção dos trabalhadores. Entretanto, como 

parte de um processo histórico e social foi ganhando espaço enquanto um direito dos 

trabalhadores, ou seja, como expressão de suas lutas. Autores debateram sobre esse 

percurso e apontam o momento de ameaças e desmonte que a mesma vem sofrendo, num 

processo de contrarreforma (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). Mas, o que parece evidente é 

que as mesmas são uma importante mediação social (PEREIRA, 2011) para que preserve e 

tenha como perspectiva a expansão de direitos, visto que ocorre uma disputa na sociedade 

por recursos do fundo público no âmbito do orçamento estatal, pois ele deve assegurar 

recursos suficientes para o financiamento das políticas sociais (SALVADOR, 2011). 

Por se caracterizar como uma política de desenvolvimento e voltar-se aos 

trabalhadores que fogem do desemprego, “[...] a economia solidária demanda não só ações 

setoriais específicas, mas também ações transversais que articulem instrumentos das várias 

áreas do governo e do Estado [...]”. (PRAXEDES, 2009, p.57). Assim, ao perpassar as 

políticas de educação, saúde, meio ambiente, trabalho, habitação, desenvolvimento 

econômico, saúde, tecnologia, crédito, financiamento, etc., pode criar um contexto que seja 

propulsor dessas iniciativas. Sendo necessário ações de planejamento, execução e avaliação 

dessas diferentes áreas. (PRAXEDES, 2009, p.57). 

 
Na construção e implementação de uma política pública de qualquer 
natureza, e em particular de economia solidária, deve-se buscar uma ação 
integrada, complementar e descentralizada (de recursos e ações) entre os 
entes da federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de 
recursos, cumprindo o papel de identificar, elaborar e fomentar políticas 
públicas de desenvolvimento de economia solidária, considerando a 
intersetorialidade e articulação das instâncias de governo e primando pela 
participação e o controle social. (PRAXEDES, 2009, p.59). 
 
 

Esses campos possuem relação direta com a gestão das políticas, com a relação entre 

Estado e sociedade civil, e apresentam duas características fundamentais que as norteiam, 

são elas: a técnica e a política (NOGUEIRA, 1998; DAGNINO, 2002). A primeira se refere a 

todos os procedimentos complexos intrínsecos a burocracia, enquanto a segunda remete ao 

processo decisório, sendo eminentemente político e ideológico. Assim, torna-se necessário 

descobrir os vínculos orgânicos da Economia Solidária, sejam eles estruturais, conceituais e 
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políticos. De modo, a descortinar ações fragmentadas e setorizadas, que mesmo atendendo 

interesses opostos fortalecem uma das classes fundamentais e são resultado de uma 

complexa correlação de forças. 

O autor italiano Antonio Gramsci (1891-1937) concebe o Estado de forma ampliada, 

de modo que tal concepção nos permite estabelecer relações com a Economia Solidária. 

Diferentemente de Marx, para Gramsci a sociedade civil pertence a superestrutura, que “[...] 

é o complexo das relações ideológicas e culturais, a vida espiritual e intelectual, e a expressão 

política dessas relações tornam-se o centro da análise, e não a estrutura.” (CARNOY, 1990, 

p.93). O Estado ampliado se forma na conjunção da sociedade política (Estado-coerção), que 

são as instituições jurídicas, penais, militares, policiais, etc., com a sociedade civil (esfera de 

disputa da hegemonia e do consenso), que são os organismos privados, como escolas, 

igrejas, sindicatos, meios de comunicação. Deste modo, a estrutura econômica e a 

superestrutura têm uma relação dialética que constitui um bloco histórico. (CORREIA, 2004, 

p.163). 

Assim, no que tange ao controle social na perspectiva das classes subalternas9, essas 

poderiam ocupar espaço na sociedade civil gradativamente em torno de um projeto de classe 

contra-hegemônico. Desta forma, a sociedade civil se constitui em campo de luta de classes, 

em que dependendo da correlação de forças, podem surgir canais e espaços para as classes 

subalternas colocarem seus interesses e demandas ao Estado, que pode absorvê-las ou não, 

dependendo da correlação de forças. “É a partir dessa correlação que surge a possibilidade 

para que as classes subalternas estabeleçam algum controle sob as ações do Estado.” 

(CORREIA, 2004, p.165). 

Diante disso, o movimento da Economia Solidária tem a possibilidade de lutar por seu 

projeto no seio da sociedade civil, fazendo com que seus interesses se expressem nas ações 

públicas do Estado. A hegemonia aparece como a síntese de consentimento e repressão. 

Nesse sentido, vale citar que a criação da SENAES foi uma demanda do FBES, ou seja, do 

movimento da Economia Solidária. Com a secretaria também foi criado o Conselho Nacional 

de Economia Solidária (CNES) de caráter consultivo e propositivo e desde então, também 

ocorreram três conferências nacionais de Economia Solidária. No entanto, essa não é uma 

relação tranquila, ou seja, se faz de maneira conflituosa.  

O documento final da III Conferência Nacional de Economia Solidária (CONAES), trás 

em um de seus eixos que demandas inerentes a consolidação da política de Economia 

                                                 
9 Correia (2004) aponta que de acordo com Coutinho, classe subalterna é a que está fora do poder, 
sendo seu coração o operariado; no sentido mais político que economico. Simionatto (2009) coloca que 
na atualidade o termo tem servido para “[...] descrever as condições de vida de grupos e camadas de 
classe em situações de exploração ou destituídos dos meios suficientes para uma vida 
digna.”(SIMIONATTO, 2009, p.42), entretanto, para Gramsci trata-se de recuperar os processos de 
dominação presentes na sociedade, o que nos leva a hegemonia.  
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Solidária, sendo que se destacam: aprovação da Política Nacional de Economia Solidária10 e 

os empreendimentos econômicos solidários, criando o Sistema Nacional de Economia 

Solidária, além de outras providências; alteração da Lei Geral do Cooperativismo11 (Lei nº 

5.764/1971), que privilegia as grandes cooperativas. (RUEDA, 2017). 

Recentemente o FBES mapeou a situação da institucionalização da política de 

Economia Solidária nos estados brasileiros. Mesmo com a institucionaização da Economia 

Solidária a nível federal em 2003, ela vem sendo implementada de forma bastante 

diferenciada no território brasileiro. O único estado brasileiro com plano aprovado, orçamento 

destinado e que encontra-se em execução é Minas Gerais. Os estados de Alagoas, Paraíba 

e Rio de Janeiro12 possuem planos aprovados, mas que não estão em execução. Entre os 

estados que possuem os textos dos planos finalizados estão Bahia, Ceará, Maranhão, São 

Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Amazonas. Os 

demais estados13 possuem o texto em elaboração ou ele ainda não foi iniciado. (RUEDA, 

2017). 

Entre os estados, 18 (dezoito) possuem leis aprovadas, são eles: Distrito Federal, 

Goiás, Mato Grosso do Sul; Mato Grosso; Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte, Sergipe, Acre, Pará, Espiríto Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo 

e Rio Grande do Sul. No que se refere às leis com instituição de conselho e fundo, apesar de 

70% dos estados as possuirem, apenas 04 (quatro) estados possuem a estrutura como um 

todo, que são: Piauí, Rio de Janeiro, Acre e Tocantins. (RUEDA, 2017). 

No que tange aos municípios14, a nível de Brasil poucos possuem legislações próprias, 

com a criação de programas e/ou incubadoras, com conselho, fomento, feiras e espaços de 

                                                 
10 O Projeto de Lei 4685/2012 encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados. (RUEDA, 2017). 
11 Projeto de Lei do Senado nº3, de 2007, que se encontra em tramitação no Senado Federal. Todavia, 
ele aainda não contempla todas as especificidades dos EES. (RUEDA, 2017). 
12 O Estado do Rio de Janeiro vive um desmonte da política estadual, inclusive com a extinção 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Solidário (SEDES). 
13 Em elaboração: Amapá, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Espírito Santo e Santa Catarina. Não 
iniciados: Piauí, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Acre, Pará, Roraima e Rondônia. Vale 
frisar, que o estado de São Paulo não apoia políticas dessa natureza; o Acre já possui orçamento e por 
isso não fortaleceu essa perspectiva da política por meio de um plano estadual; No Rio Grande do 
Norte, o Fórum estadual determinou que a responsabilidade da construção do plano era da gestão 
pública, visto que já havia construído diretrizes em conferências estadual e nacional. (RUEDA, 2017). 
14 Em um breve levantamento no site da Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária 
(Disponível em: <http://www.rededegestoresecosol.org.br/legislacoes/municipal/>), identificamos 43 
(quarenta e três) municípios com legislações, são eles: Macéio-AL; Salvador-BA; Vitória da Conquista-
BA; Fortaleza-CE; Cariacica-ES; João Pessoa-PB; Recife-PE; Apiacás-MT; São José dos Quatro 
Marcos-MT; Tangará da Serra-MT; Porto Velho-RO; Belo Horizonte-MG; Contagem-MG; Lafaiete-MG; 
Montes Claros-MG; Teófilo Otoni-MG; Varginha-MG; Rio de Janeiro-RJ; Campinas-SP; Carapicuíba-
SP; Guarulhos-SP; Hortolândia-SP; Itapira-SP; Lins-SP; Osasco-SP; Rio Claro-SP; Santo André-SP; 
São Carlos-SP; São José do Rio Preto-SP; São Paulo-SP; Curitiba-PR; Foz do Iguaçu-PR; Londrina-
PR; São José dos Pinhais-PR; Paiçandu-PR; Balneário Camboriú-SC; Blumenau-SC; Itajaí-SC; 
Cachoeirinha-RS; Caxias do Sul-RS; Novo Hamburgo-RS; Porto Alegre-RS; Santa Maria-RS. Mesmo 
sabendo que a página da internet consultada agrega informações privilegiadas sobre a temática, 
reconhecemos que podem existir mais legislações pelo país.   
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comercialização, etc. Como apontado anteriormente, muitas ações desenvolvidas estão 

vinculadas a outras políticas, inclusive com recursos delas. 

Deste modo, a constituição de uma política pública voltada para o trabalho na 

Economia Solidária, dependeria de princípios, diretrizes, financiamento, organização e marco 

regulatório adequado pensado na diversidade de empreendimentos, com controle social e que 

estabeleça a relação com as demais políticas, portanto, com vistas a garantia do direito ao 

trabalho associado, sobretudo, protegido. Vale frisar, que isso tudo pensando em nível federal, 

para que estados e municípios também se adequem a essas diretrizes, visto que até o 

momento, o desenvolvimento federal da política não foi acomanhado por estados e minicípios. 

Dessa forma, a mesma reconheceria os EES como um direito dos trabalhadores e um dever 

do Estado.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O cooperativismo não é algo novo, visto que teve início com o capitalismo industrial. 

Entretanto, com o decorrer do tempo foi ficando restrito a alguns setores econômicos e se 

formatando como uma personalidade jurídica em que atuam empresas capitalistas. As 

práticas realizadas por trabalhadores ressurgem no Brasil na década de 1980, com os 

trabalhadores que buscavam fugir do desemprego.  

Os trabalhadores da Economia Solidária formam um grupo bastante heterogêneo em 

que a unidade reside na forma de organização. Portanto, são iniciativas de trabalho em que 

a posse dos meios de produção é do coletivo de trabalhadores, a gestão é democrática 

(autogestão) e há a repartição dos resultados do trabalho entre os associados. Também 

precisamos considerar a sociabilidade criada por essas experiências, como as relações de 

produção se estabelecem, bem como sua relação com o mercado, ou seja, as determinações 

da sociedade capitalista a que essas experiências estão sujeitas. 

Deste modo, pensar as ações públicas de Economia Solidária implica em evidenciar 

como o Estado tem tratado esses trabalhadores. Ainda que o Estado tenha reconhecido as 

iniciativas de Economia Solidária no âmbito do executivo, isso não se estendeu ao legislativo, 

proporcionando mecanismos inerentes a uma política pública. A isso se soma seu 

diferenciado desenvolvimento em território nacional, de forma que estados e municípios não 

acompanharam o desenvolvimento da política a nível federal. Enquanto política social, parece 

evidente que ela é uma importante mediação social para expansão dos direitos, no caso, o 

direito ao trabalho associado. Portanto, a constituição de uma política pública de Economia 

Solidária, depende de princípios, diretrizes, financiamento, organização e marco regulatório 

adequado pensado na diversidade de empreendimentos, com controle social e que 

estabeleçam a relação com as demais políticas e assim, garanta o direito e proteção ao 
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trabalho associado. De modo que a mesma reconheceria os EES como um direito dos 

trabalhadores e um dever do Estado. 
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