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APRESENTAÇÃO 

 

METODOLOGIA DAS INCUBADORAS: EPISTEMOLOGIAS POPULARES  

O INTERVENÇÃO POLÍTICA? 

 

Quando Pablo Casals tinha oitenta anos, um jovem estudante perguntou-lhe porque continuava a praticar. ―Por que?‖ respon-

deu Casals. ―É simples. É porque quero tocar melhor‖. 

―A lenda é sobre a deusa Eos (Aurora), que se apaixonou por um mortal, Titano, príncipe de Troia. Sabendo-se imortal, Eos 

queria viver com ele e amá-lo para sempre. Imbuída deste sentimento, a deusa implorou a Zeus que fizesse com que seu ama-

do se tornasse imortal. Zeus atendeu ao desejo de Eos e  agraciou Títono com a vida eterna. Entretanto, o Don de Zeus não 

incluiu  as outras condições desfrutadas pelos deuses gregos, a saber, a juventude e a vitalidade eternas. Então, apesar da imor-

talidade, Títono envelheceu como um ser humano comum: ficando cada vez mais frágil e, embora seu corpo continuasse vivo, 

sua mente morreu. Com muita dor no coração, Eos decidiu transferir o antigo amante para um quarto separado, aaonde de 

acordo com a lenda, ele vegetou para sempre‖  

Arranco a apresentação da REVISTA ACADÉMICA PROCOAS – AUGM – Nº  1, ano 4 com duas as observações acima. 

Elas foram a minha estratégia para sensibilizar o leitor a prestar atenção ao fato de que todo trabalho supõe uma metodologia 

que tem por base um diálogo entre práticas concretas e idéias; que esse diálogo evolui para o estabelecimento de hábitos pro-

longados, que por sua vez criam um ritmo entre a solução de problemas e a detecção de problemas. 

A comparação se faz necessária para que os leitores decidam quais metodologias podem ser replicadas devem ser estimuladas, 

quais caducam e/ou ficam obsoletas, visto que elas exploram diferentes dimensões: de um jeito específico de fazer incubação 

de projetos sócio/econômicos promovidos pelas Universidades.  

As observações de arrancada, são, pelo menos, meu ponto de partida na  tentativa de entender que os textos que seguem bus-

cam responder a  perguntas simples: Por quê? Como?    

Dito de outra maneira, se trabalho acadêmico (metologia), saber e poder estão intrinsecamente relacionados, influenciando 

tanto a produção de conhecimentos  quanto os objetivos, conteúdos e metodologias definias nos projetos de incubadoras popu-

lares. Então se faz necessário explicitar quais são os elementos constitutivos da proposta metodológica.  

As duas observações de arrancada servem de artifício metafórico para apresentar este conjunto de artigos que tem como cerne 

as questões da metodologia de incubação universitária. 

A razão de ser de um coletivo, como das – incubadoras teconológicas de cooperativas populares (ITCP´s) - é repensar cons-

tantemente a sua temática que lhe dá sentido.  Qual é a sua utilidade? Seus temas tem existência real ou é pura fantasia narci-

sista de seus integrantes?  

As respostas, assim como as duas metáforas de arrancada, podem remeter a múltiplas leituras, mas as perguntas continuam. 

Por quê? Como?    

Porque assumimos com responsabilidade   individual e coletiva a convicção de que é possível e necessário re-pensar o mundo 

do trabalho? dos movimentos sociais?  da educação? 

Por que é imprescindível criticar a fundo e sem complacências as formas e métodos com que se produz o conhecimento? Iden-

tificando nos métodos suas virtudes e evidenciando suas carências e deficiências? 

Porque um coletivo comprometido com a ação coletiva, com a excelência tem por finalidade demonstrar que a vida pode ser 

infinitamente melhor. 
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Os métodos podem ser múltiplos, mas as metodologias representam o instrumento pelo qual o sujeito expressa uma identida-

de; ao dar materialidade elas trazem à tona o questionamento e a reflexão daquele que a propõe.   

Marx em o Método da Economia Política em 1857 já dizia ― o concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determi-

nações, isto ,é, unidade no divreso.Por isso, o concreto aparece no pensamento como processo da síntese, como resultado , não 

como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da repre-

sentação .(...) as abstrações conduzem à reprodução do concreto por meio do pensamento. ( ...) o método que consiste em ele-

var-se do abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder do pensamento para se apropriar .do concreto , para reprodu-

zi-lo com concerto pensado. Mas este não é de modo nenhum o processo de gênese do próprio concreto‖ ( Marx, introdução 

de 1857 (III) O método da Economia Política) 

Assim sendo, conhecer a proposta daquele que escreve  permite identificar  sua forma de agir, de ser, de estar no mundo,  a 

maneira como estabelece relações com as pessoas e objetos. 

Os artigos aqui apresentados traduzem experiências; nelas são relatados  os ingredientes imprescindíveis para a compreensão 

da própria vida, pois aqueles que escrevem não estão à margem da sociedade e fazem parte de um contexto histórico.  

O presente número está organizado da seguinte maneira: 

 O título já insinua sua intencionalidade busca insinuar que método se opõe à fragmentação, ao imediato. Na prática se trans-

forma no único meio pelo qual percebemos o mundo, interagimos com ele e tentamos entendê-lo, dependendo dos pressupos-

tos ideológicos teórico. 

Mas os métodos não são inocentes, não são gratuitos eles muito mais do que uma estratégia técnica, eles traduzem um posicio-

namento político. E é exatamente isto que buscamos apresentar.  

Na primeira seção desta edição abre a revista o artigo intitulado A ITCP E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO COMO 

FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES que tem por autores o coletivo ITCP da Universi-

dade Federal do Paraná Brasil (DANTE LUIZ ZECH/FRANCIANE PRÉZA MARTINS/KAUANY THAIS NOGUEIRA DA 

SILVA/LEANDRO MARCONDES CARNEIRO/MARLENE SCHÜSSLER D‘AROZ e  DENYS DOZSA). Neste texto os 

autores  apontam que está na articulação de saberes acadêmicos e populares a entrada epistêmica para pensar o desenvolvi-

mento de comunidades e o protagonismo dos grupos incubados. 

O segundo texto  intitulado - A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE UM PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - COLETIVO 

DE FORMADORES proposto pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Unicamp demonstra como o resul-

tado de um esforço coletivo traz teoria, princípios e métodos que fundamentam uma prática da Incubadora que tem nos con-

ceitos-chave – experiência e autogestão – os elementos para a construção do conhecimento e da intervenção transformadora. 

O terceiro texto FORMAÇÃO, EXPERIÊNCIA E POLÍTICA: AS INCUBADORAS DE COOPERATIVAS POPULARES 

COMO RESISTÊNCIA NA UNIVERSIDADE CONTEMPORÂNEA de Denizart Fazio, da Itcp- USP, faz um percurso teóri-

co a partir de Walter Benjamin, Kant, Gadamer e Hannah Arendt buscando explicitar que na compreensão do conceito – ex-

periência – os limites e possibilidades da atuação/trabalho da incubadora popular da universidade. 

O quarto artigo, A ECONOMIA SOLIDÁRIA E A ITECSOL/UNIJUÍ: PRODUÇÃO E INTERLOCUÇÃO DE CONHECI-

MENTOS. de Jaqueline S. M. Roberto; Nadia Scariot e Ieda Zimmermann da UNIJUÍ – Universidade Regional do Noroeste 

do Estado do Rio Grande do Sul utiliza a estratégia do relato (historiar as diferentes etapas e metodologias que o projeto vi-

venciou) como recurso analítico para evidenciar a lógica de um processo de incubação baseado  no papel educativo das ex-

periências associativas, na qual a cooperação é  possibilidade para materializar que está nas aprendizagens coletivas a contri-

buição da extensão universitária.  

Na Seção II: EXPERIÊNCIAS, abre o artigo  ―INCUBAÇÃO EM ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA: LIMI-

TES E AVANÇOS NO ASSENTAMENTO PAULO DE FARIA (PRATA-MG) de Cristiane Betanho (CIEPS/FAGEN/UFU), 

Renato Kamimura (CIEPS). O texto, busca traduzir os resultados de um pesquisa exploratória e refletir sobre os processos de 

incubação e nele os desdobramentos capacitação-produção-comercialização.  
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O sexto artigo, ECONOMÍA SOLIDARIA E INNOVACIÓN SOCIAL EN EL HORIZONTE DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

CAMINO DE RUTA DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN de Josefina Cendejas Guízar da Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo identificar, dentro del campo teórico y las realizaciones prácticas de la economía solidaria, la exis-

tencia de rasgos innovadores relacionados con formas de organización socioeconómica y que esta en la  creación de redes, 

mercados, moneda social la posibilidad de pensar procesos de intervención social  para aumentar las capacidades de adapta-

ción las poblaciones más vulnerables. 

O sétimo artigo faz um giro teórico quando apresenta a Teoria Economia da Inovação como um dos elementos para compreen-

der as  potencialidades e limites à emergência de inovações econômicas, sócio-organizacionais e institucionais, no campo da 

Economia Solidária. O  artigo produzido por  Rosinha Machado Carrion,  Liana Carleial e Pedro de Almeida Costa intitulado 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS ECONOMICO INSTITUCIONAIS PARA UM AMBIENTE INOVADOR EM ECONOMIA 

SOLIDÁRIA: ESTUDO DO CASO DAS REGIÕES METROPOLITANAS DE PORTO ALEGRE E CURITIBA  busca fazer 

aquilo que os autores chamam de desnudamento do processo de naturalização das desigualdades intrínseco ao imaginário da 

sociedade brasileira. 

O último artigo, POLÍTICAS PÚBLICAS E ECONOMIA SOLIDÁRIA NO PIAUÍ: COMPREENDENDO O LUGAR E O 

PAPEL DAS MULHERES NOS EMPREENDIMENTOS de Naiara de Moraes e Silva, Oriana Chaves de Oliveira Paz e Soli-

mar de Oliveira Lima traz a questão de gênero buscando explicitar o lugar e o papel das mulheres, isto é, de que forma na 

dinâmica social na economia solidaria é possível ou não identificar uma economia feminina. 

É verdade, metodologias insinuam que as causas não sempre imediatamente anteriores aos efeitos ou então intimamente próxi-

mas  a elas  e...que manifestam um não-saber, isto é, que nelas há uma dificuldade muito grande em lidar com a subjetividade 

(sentimentos intuição, emoção) e com a dimensão qualitativa da vida).   

Os artigos deste número buscam renovar o olhar e colocar em outras molduras analíticas aquilo que já conhecemos. A ex-

periência de mapear os processos de trabalho das Incubadoras Universitárias e suas práticas extensionistas permite indicar 

relevâncias, caminhos e percursos que podem (a critério do leitor) ampliar a rede de significados dos termos incubação, meto-

dologia, assim como dos fazeres  individuais e coletivos. 

Segundo os autores percebe-se que só uma re-sensbilização plena daquilo que entendemos por processo de extensão universi-

tária pode nos indicar os caminhos para a fruição do pensar in-novadoramente os cânones da metodologia usualmente utiliza-

da pelas incubadoras.  

Para finalizar, os textos apresentados são artigos que foram selecionados do III Congresso da Rede Universitária de Incubado-

ras Tecnológicas de Cooperativas Populares e I Simpósio Internacional de Extensão Universitária em Economia solidária  sob 

a consigna ― Universidade e Economia Solidária: Produção de conhecimento, cenário de desenvolvimento e o lugar das Tec-

nologias Sociais realizado em 2011 em Porto Alegre – Brasil. 

Todos os artigos insinuam que por mais que as incubadoras seja mecanismos ou instrumentos operacionais da lógica universi-

tária e atendam a certos  imperativos da burocracia institucional das Universidades, estes imperativos não  travam o ato refle-

xivo, ao contrário, eles apontam para outras tarefas a serem assumidas pelos coletivos cooperativos: à construção de uma rede 

ou a sua integração em uma rede mais ampla ( como aquela que o Comitê Procoas da AUGM propõe )  de modo a explicitar 

as contradições que deixam entrever o movimento da sociedade e a necessidade da Universidade transpor os muros do isola-

mento acadêmico. 

Por isso, leitor: bom proveito! Que a leitura lhe deixe inquieto, comprometido, assim como os autores destes textos.  

 

Paulo Albuquerque  

 Comitê editorial. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – ITCP 

 

RESUMO 

O estudo enfoca a produção do conhecimento como ferramenta no desenvolvimento de comunidades. Justifica-se pela possibi-

lidade de refletir e desenvolver tecnologias mais próximas das necessidades dos envolvidos. Tem como objetivo apoiar a for-

mação e organização de iniciativas solidárias a fim de torná-las protagonistas no processo de desenvolvimento local. O ensino 

cumpre o seu papel na medida em que promove a formação do acadêmico em determinada área do conhecimento. Por outro 

lado, a extensão desempenha a sua missão quando o estudante se transforma em agente de intervenção. A ITCP/UFPR é um 

programa de extensão universitária, pautada pelos princípios da economia solidária, cooperativismo e associativismo. A sua 

proposta de trabalho se concretiza a partir da participação de uma equipe multidisciplinar que sob orientação de professores 

produzem conhecimento, realizam pesquisas, oferecem orientação técnica e formação, permitindo a aproximação entre a teoria 

acadêmica e o saber popular. Como metodologia, exercita-se diariamente o diálogo, o planejamento e a avaliação de cada ati-

vidade, discutindo questões 

práticas vinculadas a sua área de formação, leitura e discussão de vários temas. Foi possível observar que a experiência de 

aprender e ensinar com a comunidade se configura como elemento gerador de variáveis, como: compreensão das políticas pú-

blicas; observação da dinâmica e o papel do educador e da escola na economia local; não previstas na universidade. Por fim, o 

conhecimento adquirido e o contato direto com a comunidade possibilitaram, além da prática da docência, um universo de sig-

nificados, crenças e atitudes, repercutindo significativamente no desenvolvimento pessoal e social de cada envolvido.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ITCP‘s; Produção do Conhecimento; Desenvolvimento de comunidades  



 10 

 

6 

INTRODUÇÃO 

 

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal do Paraná - ITCP/UFPR se configura como 

um programa de extensão universitária que atua por meio de processos de formação em autogestão, organização, educação, 

cidadania entre outras demandas apresentadas pelos empreendimentos, ampliando o foco para as famílias dos beneficiários, 

suas propriedades e a comunidade na qual estão inseridos. 

O trabalho compromete-se com o processo de desenvolvimento local endógeno e fornece as bases para a concretização da 

organização de redes solidárias. Contribui para a ampliação das condições de sustentabilidade dos empreendimentos assisti-

dos. Nesta perspectiva, a ITCP não só atua no processo de incubação, mas busca também o fortalecimento do sentido de co-

munidade, por meio do desenvolvimento local. Aplica o princípio da associação comunitária local, que visam melhorar a qua-

lidade de vida e emancipação social das pessoas, como por exemplo, as práticas para a divulgação da agroecologia e desen-

volvimento sustentável que são normalmente realizados. O programa foi concebido em junho de 1998 por um grupo de pro-

fessores da UFPR. 

Trabalha com o objetivo de oferecer apoio e orientação técnica e científica, no processo de consolidação e organização de 

grupos populares e empreendimentos cooperativos ou associativos de pequeno porte, pois formar para capacitar é uma das 

propostas da ITCP/UFPR, um trabalho que envolve toda uma equipe de técnicos, professores orientadores e alunos bolsistas 

em nível de graduação, mestrado e doutorado. 

Um dos trabalhos que a incubadora realiza tem como base à economia solidária para os pequenos agricultores e consumidores 

de baixo poder aquisitivo. Nesse sentido busca-se produzir uma forma de tecnologia acessível para o homem do campo, de 

forma que não haja hierarquização e maximização do trabalho e sim, esteja voltada para o bem estar social, orientando-os 

para o mercado interno, como incentivadora do potencial e da criatividade do produtor e do usuário direto. Essa tecnologia, 

chamada ―Tecnologia Social‖, assim descrita: ―conjunto de produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas 

na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social‖(DUBEUX, 2007, p. 13). 

Os resultados com o uso da tecnologia social podem ser observados nos projetos de extensão orientados pela ITCP, mais pre-

cisamente, na Associação dos Produtores Rurais (APROTUNAS), localizada na cidade de Tunas do Paraná, na região do Vale 

do Ribeira, Estado do Paraná adjacente à região Metropolitana de Curitiba, Capital do Paraná, sul do Brasil. Em particular, o 

Vale tem um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano - IDH do sul do Brasil, (IPARDES, 2010) de 0, 686, princi-

palmente devido à sua população de baixa renda. Tem sua economia baseada na exploração florestal (pinheiro ou pinus), mi-

nerais (granito) e da agricultura familiar de pequeno porte. A região é montanhosa, com uma inclinação de 20% a 45%, com 

solos rasos de baixa fertilidade, afetando a prática da agricultura (IPARDES, 2003).  

A história da ITCP/UFPR remete a um conjunto de experiências e aprendizagens, porém, neste estudo, focamos a APROTU-

NAS, devido ao trabalho desenvolvido com os associados apontar para uma perspectiva distinta dos demais grupos e projetos. 

A associação foi fundada por agricultores em 2008, inicialmente composta por 13 membros, com o objetivo de facilitar a co-

mercialização de produtos agrícolas e otimizar o uso dos recursos, reduzindo custos na aquisição de suprimentos e insumos, 

trabalhando de forma organizada e coletiva. Os produtores envolvidos se apropriaram dos processos de auto-gestão tendo 

como principal instrumento de autonomia a aplicação e condução do Programa de Aquisição de alimentos vinculado à Com-

panhia Nacional de Abastecimento – CONAB; a inserção dos produtores associados nos conselhos municipais, com foco nos 

conhecimentos e propostas de políticas públicas municipais; atendimento às demandas por alimentos em quatro escolas do 

município de Tunas do Paraná, por intermédio da atuação da APROTUNAS; fortalecimento do comércio agrícola local, por 

meio da constituição de feiras realizadas tanto na sede do município, quanto, na localidade Colônia Marquês de Abrantes. 

Dois anos após sua criação, possuem mais de 20 produtores associados. O resultado é um trabalho de qualidade e a visibilida-

de de seus produtos em sua própria comunidade. 
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Este modelo de projeto, segundo Schetjman (2000) e Arroyo (1991), servem para impulsionar a competitividade na agricultura 

e contribuir para o alívio da pobreza rural. 

Outra questão que se coloca é o debate sobre o "novo rural‖ no Brasil. Neste sentido, o desenvolvimento local deve, acima de 

tudo, promover o processo de participação social com a reconstrução efetiva dos parceiros sociais (MARTINS, 2010). 

Tais definições são observadas em diferentes teóricos. Em Gaiger (2001A e 2001 B) e Dagnino e Novaes (2004), a apro-

priação da sociedade dá-se para exigir a inclusão da luta e do interesse e o cerne da questão está relacionado com uma cultura 

democrática. Por outro lado, Marques e Marta (2002) definem: 

 

De maneira geral, as definições elaboradas sobre o campo e a cidade podem ser relacionadas a duas 

grandes abordagens: a dicotômica e a de continuum. Na primeira, o campo é pensando como meio 

social distinto que se opõe à cidade. Ou seja, a ênfase recai sobre as diferenças existentes entre estes 

espaços. Na segunda, defende-se que o avanço do processo de urbanização é responsável por muda-

nças significativas na sociedade em geral, atingindo também o espaço rural e aproximando-o da reali-

dade urbana (MARQUES e MARTA, 2002, p. 100). 

 

Aprofundando as conceituações, primeiramente no aspecto rural, Paulino (2006) afirma que sob o modo atual de produção, 

deve-se priorizar a análise dos ―três pilares estruturais‖: a terra, o trabalho e o capital, sucessivamente, as contradições oriun-

das desta dimensão triádica. 

Há uma intensa discussão teórico-metodológica, presente em diversos e distintos trabalhos de geógrafos contemporâneos, do 

que seria o rural e o urbano, mas considera-se neste, que a conceituação de urbano, assim como na Constituição Nacional, 

criada pelo Decreto-lei 311/38 no Estado Novo, a todo local que apresentar uma sede urbana, não dependendo do número de 

sua população, nem mesmo de sua densidade, ou relação com outras cidades. Ao referir-se sobre o conceito de urbano, além 

da aceitação desta lei nacional conciliado a classificação de Spósito (1988 in Manaia, 2009), de que, nos locais que existem 

aglomeração e fixação de pessoas, não dependendo do número destas populações, juntamente com a divisão social do trabal-

ho, processo fundamental para a organização de classes e base para a sociedade, o espaço é compreendido como urbano. Sen-

do assim, adepto a estas idéias, Tunas do Paraná é analisado como rural, devido às características da localidade já descrita. 

Contudo, não se pode deixar de abordar características estudadas por Prévost (2003) que para a sua relação natural, uma socie-

dade cooperativa deve estar íntimamente relacionada com a sua função social, política, cultural e econômico. Finalmente, Sin-

ger (2001, 2003), diz que o desenvolvimento deve procurar consolidar não só e não prioritariamente o lucro. As empresas da 

economia social formada por indivíduos, famílias e empresas de autogestão, são hegemônicas, e a direção do progresso tecno-

lógico é outra. O desenvolvimento de novas forças produtivas, a busca da solidariedade e do respeito pela natureza promove 

valores como igualdade e auto-realização, e auxilia a não ignorar ou rejeitar de antemão os avanços científicos e tecnológicos, 

mas submetendo-os a um escrutínio constante pela inclusão de desenvolvimento social, meio ambiente e autogestão incluindo, 

aspectos ambientais e sociais (SINGER, 2004). 

Neste sentido, o trabalho da equipe da ITCP é pautado pela necessidade contínua de diálogo com o seu público beneficiário, 

resultando a partir do atendimento, demandas complementares que surgem ao longo do processo de escuta. No entanto, na sua 

filosofia de trabalho e também incluindo seu arcabouço metodológico, observa-se à consonância com a proposta de atuação 

defendida e mantida pela Rede Nacional de ITCP‘s. Assim, a ITCP/UFPR, como às demais 43 incubadoras participantes da 

rede mantêm uma base conceitual, metodológica e teórica coerentes com os princípios do cooperativismo, do associativismo e 

da economia solidária. Contudo, essa atuação necessita de fundamentos e critérios que se apresentam além da extensão, por 

meio de outros dois pilares de sustentabilidade do programa: o ensino e a pesquisa. 
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O ensino se configura, prioritariamente, por meio da formação acadêmica adquirida em sala de aula e dentro da própria ITCP. 

Esse é, basicamente, o pilar que permite aos alunos vinculados ao programa, conforme suas respectivas áreas de atuação, a 

segurança necessária para transitar por assuntos específicos. Porém, a complexidade das demandas e problemas práticos apre-

sentados pelos empreendimentos e comunidades, exige soluções que integrem respostas simultâneas e provenientes de diver-

sos bolsistas, vinculados a diversas áreas. 

Dessa forma, a contribuição do ensino para a extensão exige planejamento, organização e, principalmente, preparo da equipe e 

dos bolsistas da ITCP para a realização de um trabalho efetivamente interdisciplinar e indissociado da realidade que permeia 

os empreendimentos, as comunidades e demais parceiros. Cabe a ITCP e sua equipe, oferecer as condições adequadas para a 

atuação interdisciplinar de seus bolsistas, permitindo nas atividades formativas a troca de experiências acadêmicas, profissio-

nais e pessoais que são diferentes, porém complementares. 

Em termos gerais, o ensino cumpre o seu papel na medida em que promove a formação do acadêmico em determinada área do 

conhecimento. Por outro lado, a extensão desempenha a sua missão quando o estudante, na condição de bolsista e participante 

de uma equipe, se transforma em agente de intervenção - interpretando a realidade e propondo soluções com base nos seus 

conhecimentos acadêmicos. 

Tal situação evidencia uma das etapas mais ricas do processo que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão, pois a consoli-

dação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula permite que a equipe de bolsistas também assuma o papel da formação. 

Essa etapa ocorre por meio das orientações, oficinas e cursos de formação que os próprios bolsistas (em conjunto com seus 

orientadores e ITCP) planejam e realizam nas comunidades e empreendimentos. 

Diante deste contexto, a pesquisa surge como um dos pilares que complementam a tríade – ensino, pesquisa e extensão. A 

pesquisa viabiliza a prática de conhecimentos adquiridos em sala de aula, porém, com base em critérios teórico-metodológicos 

que sustentam cientificamente as soluções apresentadas para os empreendimentos e comunidades. Finalmente, esse conheci-

mento retorna para a Universidade Federal do Paraná (UFPR) na forma de produção científica registrada e/ou publicada. 

Outro fator que permite avaliar a coerência da metodologia aplicada pela ITCP está vinculado ao crescimento da demanda por 

parte de empreendimentos que procuram por  incubação. Em geral, os novos empreendimentos e grupos populares buscam o 

auxílio da ITCP através de indicações provenientes dos empreendimentos já incubados. Isto significa que o trabalho está sendo 

bem avaliado por aqueles que já participam do programa. Esse mesmo fator ocorre junto aos acadêmicos que desejam ingres-

sar no programa. A divulgação dos bolsistas que participam ou já participaram da ITCP, favorece o aumento da procura por 

vagas. 

Como metodologia, exercita-se diariamente o diálogo entre os envolvidos e avalia-se cada atividade, além do debate aprofun-

dado de questões práticas vinculadas a sua área de informação, pois estes devem e continuam sendo os principais aspectos que 

dinamizam o processo de conhecimento. Após reflexão e discussão, os bolsistas necessitam retornar com soluções e adaptá-las 

em conjunto com a comunidade e as necessidades locais. Assim, para que determinadas demandas sejam efetivamente atendi-

das, torna-se necessária à articulação da equipe da ITCP com mais de um professor ou com outros atores sociais como Gover-

nos, Entidades de Assistência Técnica, e outras Incubadoras e Universidades. Esse proceso participativo é um dos principais 

aspectos que definem a metodologia da ITCP. No entanto, é uma prática que se configura como elemento gerador de variáveis 

muitas vezes não discutidos nas salas de aulas e que nos deparamos durante as atividades junto às comunidades, como por 

exemplo: compreensão das políticas públicas; segurança alimentar e o Programa de Aquisição de Alimentos da Conab (PAA); 

observação da dinâmica e o papel do educador e da escola na economia local; não previstas na universidade. 

A participação nos momentos de formação promovidos pela equipe da ITCP, a orientação acadêmico/científica dos professo-

res orientadores, assim como a experiencia prática de aprender e ensinar com a comunidade são alguns dos elementos que 

configuram o contexto diário de aprendizado onde estão inseridos os bolsistas da ITCP. As experiências podem ser observadas 

nos fragmentos da fala do bolsista1: 
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[...] ganho de experiência em diversos aspectos. Possibilidade de ver na 

prática muitos temas abordados teoricamente, e quando ainda não visto 

na teoria, buscar, pesquisando sobre o assunto antes mesmo de cursar a 

disciplina que o contenha em sua ementa; aprender a como se portar 

numa reunião, saber ouvir, saber o momento certo de se pronunciar; 

discursar; cuidados em como tratar diferentes pessoas, cuidados com 

palavras, atitudes, se policiando para a maneira que possam vir a ser 

interpretadas[...]. (M - Agronomia). 

 

Dessa forma o acadêmico passa a observar que além de se trabalhar intelectualmente em prol do social, é preciso ser sensível a 

cada situação observada, saber ouvir, observar as necessidades e dificuldades e aprender a interpretá-las. Ocorre uma inversão 

dos papéis, tudo o que o acadêmico aprende na universidade, espaço detentor dos conhecimentos científicos, replica na comuni-

dade onde acontece a extensão. 

A inovação só ocorre em processos que fomentem a interação entre os atores interessados (negociação social). Portanto, é ne-

cessário estimular esta interação entre a comunidade científica e os ―demandantes‖ já que são eles que vão utilizar a tecnologia 

social para viabilizar seus empreendimentos e se tornarem protagonistas de seu processo de inclusão social. (DUBEUX, 2010, 

p.14). 

O projeto da ITCP condiz com a proposta de responsabilidade social das universidades brasileiras que, por meio da investigação 

e intervenção (THIOLLENT, 2000).  

Busca construir conhecimentos que contribuam para solução efetivas dos problemas sociais. 

É um exercício que apoia empreendimentos do associativismo econômico na sua implantação, manutenção e construção de auto-

nomia de diferentes formas de inserção, de maneira que envolva toda a equipe de forma interdisciplinar. 

A formação interna oferecida à equipe da ITCP permite aos bolsistas entender a filosofia de trabalho da ITCP, conhecer os prin-

cípios do cooperativismo, do associativismo e da economia solidária, assim como as formas de intervenção e interação com as 

comunidades atendidas, metodologias de pesquisa, elaboração de artigos científicos, entre outros. Estes conteúdos aprendidos se 

caracterizam como a base dos cursos de formação que os próprios bolsistas ministram aos participantes dos empreendimentos e 

comunidades atendidas. 

As atividades são realizadas a partir de um planejamento semanal que possibilita aos bolsistas se organizarem com relação à 

necessidade de deslocamento para as comunidades; definindo o foco de atuação, articular ações com bolsistas de outras áreas, 

organizar seus horários, os recursos e materiais necessários ao trabalho realizado em campo. Esse processo exige um alto grau de 

responsabilidade, exercício de comunicação e, principalmente o trabalho em equipe. 

A atuação em campo, nas suas diversas modalidades de pesquisa/diagnóstico, intervenção/atuação, orientação/formação, acom-

panhamento/avaliação, que por sua vez exige a atenção dos bolsistas para diversos aspectos limitantes, tais como: vagas no 

transporte, recursos materiais disponíveis, tempo para realização de tarefas/ações, interdependência em relação ao trabalho de 

outro membro da equipe, com prévio planejamento com o professor orientador, entre outros. 

Esse tipo de atividade acadêmica, com contato direto com a comunidade, possibilitará além da prática da docência, o conheci-

mento necessário para melhorar a interação e comunicação com o público-alvo dos empreendimentos e comunidades. 

[...] os resultados obtidos com o inicio no projeto foi o de poder colocar 

em prática os ensinamentos passados em aula e assim poder compreender melhor a importância de 

cada um das variáveis encontradas a campo e em saber como lidar com elas para que obtivesse bons 

resultados. (...) Essa ligação entre a teoria e a prática que nem sempre é possível durante as aulas, 

faz com que os ensinamentos sejam melhor compreendidos e gravados pelo aluno, e quando não  
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bem compreendidos isso força o alunoa buscar o conhecimento para que hajam bons resultados. A 

interação com os produtores foi muito importante também pois trabalhando com o rebanho deles 

nos estamos trabalhando diretamente com a sua vida que geralmente estes rebanhos são a princi-

pal fonte de renda para a sobrevivência dessas pessoas, e isto faz com que não cometamos falhas 

grandes que possam interferir diretamente na vida dessas pessoas. E este contato próximo com 

essas pessoas nos faz lembrar que nosso principal trabalho na comunidade é ajudar estas pessoas a 

ter uma vida melhor[...]. (LMF – Medicina Veterinária). 

 

Um dos momentos de formação bastante significativo aconteceu em 2009 em Tunas do Paraná na semana de imersão realiza-

da com um grupo de acadêmicos nas quais todos os bolsistas participantes do programa permanecem inseridos integralmente 

na comunidade por períodos de 5 a 7 dias. A imersão permite com que a equipe vivenciasse profundamente os aspectos que 

permeiam a realidade do empreendimento. Nesta semana, a ITCP organiza a integração de momentos de formação interdisci-

plinar intensiva, associados com as atividades práticas. Parte dessas atividades foi de formação teórica, sendo que, a outra 

parte, aconteceu com aulas de campo. Este tipo de iniciativa permite estender para toda a comunidade acadêmica, a experiên-

cia cotidiana vivenciada pelos bolsistas vinculados ao programa. 

[...] desenvolver uma pesquisa com aporte em extensão é um proceso muito gratificante e enrique-

cedor academicamente falando. É durante esse processo que compreendemos como a teoria se 

relaciona com a prática, possibilitando a real problematização das questões pertinentes à comuni-

dade. Realizar as intervenções sempre atentando para o corpo teórico me possibilitou compreen-

der como o ensino, a pesquisa e a extensão devem estar sempre associadas de modo crítico e 

dialético. Da mesma maneira uma postura adequada diante da comunidade é esencial para garantir 

a confiabilidade do trabalho realizado bem como da equipe como um todo. Diante do poder públi-

co, a postura profissional deve ser outra, uma vez que as linguagens devem se   justar ao contexto 

onde se está inserido [...]. (DV – Psicologia). 

 

As formações interna e externa possibilitam aos bolsistas, a construção do conhecimento e a participação em diversos eventos 

científicos como: o Encontro de Extensão e Cultura da UFPR – ENEC. Neste evento a equipe da ITCP orienta e auxilia os 

bolsistas da equipe durante todo o processo de elaboração de trabalhos científicos, conforme os critérios dos organizadores do 

evento. Entre outros, os bolsistas participam de eventos de referência estadual, nacional e internacional como a Jornada de 

Jovens Pesquisadores do Grupo Montevideo (AUGM), Seminário Acadêmico do PROCOAS, encontros promovidos pela rede 

de ITCP‘s, bem como, eventos vinculados à pesquisa e à extensão. 

Ao longo do processo de intervenção e interação com os empreendimentos e comunidades, os alunos desenvolveram estudos 

em conjunto com seus respectivos orientadores, com o objetivo de oportunizar soluções para atender as mais variadas deman-

das. Destaque para as áreas de desenvolvimento de técnicas de apicultura e meliponicultura; aplicação da cana de açúcar em 

curvas de nível; rodízio de pastagens; recuperação de solos; sanidade animal; produção animal - frango de corte e postura; 

identificação de flora; consultoria jurídica estatutária; estudo de viabilidade de produtos na área de confecção; oficinas de 

cooperativismo, associativismo e economia solidária; desenvolvimento de projetos; consultoria em administração e autoges-

tão, educação, desenvolvimento local e cultural. 

Sendo assim, a equipe assume uma ―perspectiva multidimensional e sua metodología incorpora a perspectiva do desenvolvi-

mento local bem como a sistematização de ações nas dimensões políticas, econômica, sociocultural, dentre ou-

tras‖ (DUBEUX, 2010, p.13). Temse, assim a oportunidade de levar conhecimentos mínimos de autogestão para as comunida-

des vulneráveis, além de possibilitar um novo ambiente para socialização do saber cientifico e tecnológico. 

A ITCP/UFPR considera que esse conjunto de ações e suas incalculáveis repercussões configuram a base da formação dos 

bolsistas vinculados ao programa. O reflexo prático deste processo de formação é evidenciado pelo vínculo que muitos bolsis-

tas mantêm com o programa, mesmo depois de formados e oficialmente desligados. O programa também permite maior clare-

za por parte dos bolsistas, com relação às possíveis áreas de atuação profissional. No decorrer do programa, muitos deles já 

manifestam decisões sobre a continuidade de seus estudos ou áreas específicas de atuação profissional. 
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[...] com o programa/projeto tive a oportunidade de visualizar a realidade de muitos agricultores 

da região e assim ter uma visão também da mesma realidade se aplicando a muitas regiões do 

país. Como acadêmico posso ver conhecimentos básicos assistidos em aula se aplicando no cam-

po e ajudar a transpor esses conhecimentos aos grupos de trabalho, de forma adaptada. Como 

profissional de agronomia esse conhecimento me proporciona uma melhor forma de atuação e 

uma melhor avaliação da realidade do campo de trabalho [...]. (T – Agronomia) 

Além do ganho acadêmico: 

[...] melhor clareza e entendimento nas disciplinas cursadas durante o período de participação 

no Programa, pois o contato com a realidade junto comunidade abrange quase na totalidade os 

assuntos estudados no curso”, os bolsistas ganharam novos amigos, uma oportunidade que só 

aconteceu pela extensão... Houve também o ganho profissional: “Análise mais aprofundada das 

ações realizadas nas propriedades e comunidade, verificando sempre os objetivos a serem alca-

nçados. Postura junto ao dia de trabalho dos agricultores, aprimorando quais pontos merecem 

uma melhor atenção e o momento certo de escutar e argumentar [...]. (MFF – Agronomia). 

 

Outro aspecto importante é a formação social potencializada pela atuação da equipe junto aos empreendimentos e grupos po-

pulares. Uma parte significativa dos bolsistas que passaram pela ITCP manifestou sensibilidade e interesse pelas demandas 

provenientes das classes menos favorecidas. Em alguns casos, a ITCP acompanhou bolsistas que direcionaram sua perspectiva 

de carreira para áreas semelhantes aquelas nas quais atuou enquanto estaba vinculado ao programa. A formação de futuros 

profissionais qualificados para o mercado de trabalho é um dos objetivos do programa. Contudo, nos anos de 2009 e 2010, a 

ITCP também realizou outro objetivo complementar: a absorção de mão-de-obra qualificada e formada pelo próprio programa. 

Sobre o projeto da ITCP e sua importância na vida dos agricultores, o destaque maior pode ser observado nos indivíduos que, 

como participantes de uma comunidade, tem um discurso de promoção da cidadania e sua importância como agricultores na 

sociedade. 

[...] a gente ganhou... a gente ficou mais, como diz, apareceu mais né, por que tava escondido... e é 

muito bão né?[...]. É como nóis falamo né, ajudou por que... ...como diz....eu até nem sei como 

que se diz, a gente apareceu mais como trabalhador, agricultor, como a gente vê passa nas tele-

visão, pra fora, quantas coisa né?... Então isso eu acho uma grande coisa né, a gente era uma pes-

soa que não aparecia né, e agora a gente sabe que ajuda o pessoal... Eu acho que ajudou né, aju-

dou. A gente até nem quer dizer nada né, só agradecer e vai ‗lutandinho‘... É mais ou menos isso 

que a gente tem pra contar [...]. (Agricultor A - associado da APROTUNAS.). 

Observa-se, atualmente em Tunas do Paraná, a soma de agricultores e a soma de seus esforços para o trabalho, a fim de prati-

carem a cooperação. Fica evidente no discurso, que na nova forma de vida, decorrente da capacidade colaborativa, facilitou 

aos agricultores o acesso a políticas públicas,  empréstimos, linhas de crédito, além de formação e capacitação. 

[...] o pessoal sabe, todo mundo sabe da curva de nível, mas não tem essa 

conscientização, por quê? Por que sabe fazer mais não sabe a necessidade daquilo, então esse for-

talecimento, embasamento que faltou tá acontecendo agora. Sozinho é... aqui são pequenas pro-

priedades. É muito dificil ter acesso a crédito, pra você escoar a sua produção. Você não tem po-

der de barganha pra negociar. Então a gente pensa, a gente tem certeza que juntos em torno da 

associação a gente vai conseguir, já estamos conseguindo hoje comprar em uma escala maior, com 

desconto. Até um tempo atrás eu comprava isolado, 5,6 sacos de farelos. Hoje nós compramos 

100, 120 [...]. (Agricultor B - associado da APROTUNAS). 
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Da mesma forma, a comunidade local se torna um grande beneficiário, uma vez que os produtos são majoritariamente culti-

vados organicamente, e foram incorporados à merenda escolar, como relata a nutricionista. 

[...] Excelente, excelente... (qualidade do produto) ... melhor do que a do mercado, primeiro por 

ser um produto sem agrotóxico... é, um cultivo aquí na nossa região, então ele vinha, ele tinha 

pouco tempo entre a colheita e a recepção dele aqui na Casa da Alimentação, então era um pro-

duto que não tinha tempo de ficar parado, armazenado. Então ele é colhido num dia, no outro 

dia já tava aqui. Ele tava íntegro, verdinho, bonitinho, sabe?[...] 

Porque eu, como nutricionista, eu tenho que acreditar que quanto mais natural, menos tóxico, 

que possa ser usado num produto, é a vida tá sendopreservada, um exemplo desse ta sendo pre-

servado... neste alimento, né[...]. 

 

A diretora da escola da região de Tunas do Paraná também fala sobre o aumento do rendimento escolar dos alunos devido à 

melhoria na alimentação: 

[...] os alunos fazem tipo... melhora nos estudos, sabe... Tiveram um índice bem alto de melhora, 

né... nos estudos, em tudo, em todas as disciplinas... por quê? Por que se alimentam bem, produ-

to natural, então foi muito bom [...]. 

 

Para a esfera pública, a associação dos produtores gera divisas para a cidade, por meio do fortalecimento do comércio local. 

A receita gerada pelo programa é executada e é internalizada na cidade, contribuindo para a expansão do comércio local e 

compra de suprimentos e insumos por parte dos agricultores. Com o aumento da demanda local por produtos de qualidade a 

preços competitivos e produzidos no município. Os agricultores estão conscientes de que este trabalho contribui no aumento 

da circulação de renda da comunidade.  

“… é mais pra comunidade... por que tendo dinheiro gera dinheiro né, e com isso o tanto de 

pessoas tendo dinheiro gira mais em torno do comércio...”. (Agricultor C - associado da 

APROTUNAS). 

 

No mesmo discurso, emerge uma nova forma de vida decorrentes da capacidade colaborativa inerente ao processo formativo 

e colaborativo das ações da ITCP/UFPR. Em seguida, observa-se um olhar diferente para o conflito político e inserido em seu 

contexto histórico e social. Mas quem ganha e quem perde com este discurso? Debates como este devem nascer no interior de 

cada universidade e partir do estímulo à revisão de conceitos tradicionais em cada domínio científico e do estímulo à for-

mação de novas concepções para servir de ponto de partida para debates ainda mais amplos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ITCP‘s inauguraram uma nova era no compromisso da universidade com a sociedade e com os movimentos sociais. Por 

meio de programas de extensão realizam-se leituras dos saberes científicos e populares dos grupos envolvidos. Deixa-se claro 

a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, quebrando o paradigma institucionalista desenvolvendo no aluno uma 

atitude investigativa (aprendendo a aprender). Este passa a dialogar e intervir na realidade para (re) construir o conhecimento, 

ao invés de transmití-lo ou copiá-lo. Deixa de ser só um ensino técnico e passa a ser um instrumento de compreensão e inter-

venção. Para isso, é preciso integrar-se à realidade social articulando a teoria à prática. 



 17 

 

13 

A reflexão sobre as ações realizadas nos anos 2009 e 2010 permite concluir que as principais demandas que caracterizam o 

trabalho da ITCP/UFPR foram atendidas, considerando o cumprimento de metas de formação, organização de eventos, publi-

cação de trabalhos científicos em nível nacional e internacional, assim como, o fortalecimento de grupos populares, vincula-

dos à temática do cooperativismo, associativismo e da economía solidária. 

Todos os ganhos conquistados devem-se também à relação com o conhecimento. O acadêmico deixa de ofertar ciência e pas-

sa a ofertar o conhecimento que leva ao desenvolvimento social. Alguns dos indicadores mais representativos que avalizam o 

trabalho realizado no decorrer destes anos correspondem ao reconhecimento manifestado pelos empreendimentos e comuni-

dades que indicam a ITCP/UFPR como referência de incubadora para outros grupos populares, pela proximidade com profes-

sores orientadores de diversas áreas e a avaliação positiva dos acadêmicos que estão no âmago da interação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

As atividades realizadas na ITCP proporcionaram abriram um leque para a interdisciplinaridade e um novo olhar sobre os 

saberes teóricos e práticos. Também se desenvolveram posturas pró-ativas diante das realidades sociais, que sempre apresen-

tam situações inusitadas que surgem e que exigem dos participantes da incubadora um posicionamento criativo e fundamen-

talmente ético. Além de ser um grande desafio para os universitários, que a todo instante procuram buscar soluções próprias 

diante de uma realidade com tantas especificidades. 

O grande diferencial do trabalho da incubadora é a interdisciplinaridade que acontece dentro da academia e também com as 

comunidades envolvidas. É a partir desse meio que o projeto da incubadora se baseia, na realidade local, com intuito de pro-

porcionar beneficios para todos. E para os bolsistas, é a gratificação que vai sendo construída ao longo dos trabalhos realiza-

dos, é saber que a participação é ouvida, discutida, e pode ser significante e transformadora para várias pessoas. É o prazer de 

construir conhecimentos, e transformar o meio e ser transformado por ele. 

 

REFERÊNCIAS 

1.- As falas nas entrevistas foram mantidas na integra respeitando a autenticidade de cada entrevistado. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ARROYO, J. C. (1991.). Cooperação econômica versus competitividade social. In: M. Arroyo, E. Buffa, Novella, & P. Nove-

lla, Educação e cidadania: Quem educa o cidadão. São Paulo: Cortez. 

 

DAGNINO, R., & NOVAES, H. T. (2004). Sobre a adequação sócio-técnica e sua importância para a Economia Solidária. 

Anais III do encontro de investigadores latinoamericanos de cooperativismo. São Leopoldo, RS, Brasil: UNISINOS. (A cida-

dania e participação social como caminhos para a Economia Solidária no Brasil, 2010). 

 

DUBEUX, A. (2007). O papel das universidades na construção da economia solidária no Brasil. In. Revista Proposta 111 – 

Economia Solidária e Incubadoras Tecnológicas põe em pauta o tema da economia solidária na perspectiva da incubação de 

cooperativas populares. 19/Jul/2010. 

 

GAIGER, L. I. (2001). A economia solidária diante do modo de produção capitalista. Acesso em 08 de jun. de 2010, disponí-

vel em http://www.scribd.com/doc/11775906/. 

 

GAIGER, L. I. (2001). Sindicalismo e Economia Solidária. Reflexões sobre o projeto da CUT. Acesso em 08 de jun. de 2010, 

disponível em http://www.escolanet.com.br/teleduc/arquivos/6/leituras/12/Signif_t/.  



 18 

 

14 

MANAIA, M.S.R.(2009). Transformações agrárias e urbanas no norte do Paraná: o caso do distrito de Warta. AGB – Londri-

na. Universidade Estadual de Londrina. 

 

MARQUES, MARTA I. M. (2002). O conceito de espaço rural em questão. In: Terra Livre, AGB, n 19, p 95-112. 

 

MARTINS, P. H. (2010). Ação pública local e desafios de uma cidadania solidária. Fonte: 

http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view:2010 

 

MESZAROS, I. (2002). Para além do capital. Campinas: UNICAMP. 

 

PAULINO, E. T.(2006) Delimitações e conceituação do campo e do rural no Brasil: Aspectos Teórico-metodológicos. 2007. 

In: Simpósio Nacional o rural e o urbano no Brasil, I, São Paulo: USP, 2006. 

 

PRÉVOST, P. (2003). La formulation de stratégies coopératives et le développement du milieu. Unircoop. , pp. 112-125. 

 

SSCHETJMAN, A. (2000). La cuestión urbana en el dasarrolo rural: Elementos para una reformulación de las políticas. In: C. 

Campanhola, & J. G. Silva, O novo rural brasileiro: Políticas públicas (pp. 17-50). Brasília: EMBRAPA. 

 

SINGER, P. (2001). Economia Solidária. Teoria e debate. n.47. 

 

SINGER, P. (2003). Economia Solidária. In: A. D. Cattani, A outra economia. Porto Alegre: Veraz. 

 

SPÓSITO, M. E. B.(1988). Capitalismo e Urbanização. São Paulo: Contexto. 

 

THIOLLENT, M. et all (2000). Metodologia e experiências em projetos de extensão. Niterói, EduFF. 

http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view:2010


 19 

 

15 

A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE UM PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Unicamp 

itcp@itcp.unicamp.br 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo apresentar o processo de construção coletiva do projeto político pedagógico (PPP) da ITCP/

Unicamp. Tal processo se inicia no esforço de sistematizar a reflexão sobre o nosso trabalho que já vinha ocorrendo interna-

mente e na prática junto aos empreendimentos incubados. O PPP aqui apresentado como resultado de um esforço coletivo traz 

teoria, princípios e métodos que fundamentam nossa prática. Para isso, o texto está dividido em três partes. Na primeira parte, 

descrevemos a metodologia de construção coletiva do PPP. Na segunda parte, apresentamos os resultados desse processo. Por 

fim, na terceira parte, trazemos algumas considerações finais sobre esse processo e a importância da construção coletiva de 

nossos pilares. O formato final é a materialização de uma experiencia de autogestão e construção coletiva do conhecimento.  

 

Palavras-chave: projeto político pedagógico; educação popular; autogestão.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Durante os meses de Março a Julho de 2009, os membros do coletivo de formadores da Incubadora Tecnológica de Cooperati-

vas Populares da Universidade Estadual de Campinas (ITCP/Unicamp) se reuniram em torno de estudos coletivos e grupos de 

trabalho que tinham como foco a construção de um novo PPP para a Incubadora. Os estímulos para tal empreitada foram di-

versos, mas dois possuem maior relevância. O primeiro deles foi o Encontro de Formadores da Rede Sudeste de ITCPs do ano 

de 2009, com o tema ―O Projeto Político das Incubadoras‖ portador da pretensão de confrontar diferentes concepções sobre os 

significados e conteúdos dos projetos políticos, bem como apontar para o mínimo de unidade conceitual entre as Incubadoras 

participantes. O segundo, por outro lado, foi a necessidade interna do diálogo entre os diversos saberes e posições de um gru-

po que, apesar de certa identificação com projetos políticos anteriores, não se sentia  completamente representado por eles. 

 

A construção coletiva de um PPP 

O processo de construção de nosso PPP se iniciou com uma reflexão sobre o que seria um PPP e quais elementos ele deveria 

conter. Assim, realizamos um primeiro estudo coletivo com a leitura dos dois projetos políticos anteriores da incubadora e do 

texto ―La Gestión de la Educación: su significado a partir de propuestas pedagógicas institucionales‖ de Luis Aguilar, que nos 

serviu de base para a construção do novo PPP. A discussão teve dois momentos: em um primeiro, pensamos sobre a forma e 

em que situações a ITCP atuava (ou deveria atuar); no segundo, discutimos mais precisamente a estrutura de nosso projeto, 

que seguiu a proposta do texto-base. 

Sendo assim, nos dividimos em grupos de trabalho responsáveis por pensar e formular sobre eixos temáticos trazidos por 

Aguilar (1997): Estrutura e Conjuntura da Sociedade, Princípios Ético-Valorativos, Histórico da Instituição e Processo de Pro-

dução de Conhecimento. Esses grupos de trabalho se reuniram para a produção do texto inicial do PPP. 
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Após essa etapa outros dois estudos coletivos serviram à leitura dos textos produzidos, com análises e apontamentos para a 

versão final. Entre os estudos, os textos eram modificados pelos grupos responsáveis, de acordo com as sugestões do coletivo. 

Além das partes sugeridas pelo texto-base, incluímos uma quinta parte descrevendo a nossa metodologia de incubação. 

Por fim, as partes foram unidas em um documento final que foi revisado para que ganhasse coesão. 

 

O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ITCP/UNICAMP 

 

O PPP está dividido em cinco partes: estrutura e conjuntura da sociedade, princípios, histórico da ITCP/Unicamp, produção 

do conhecimento e metodologia de incubação. 

I. ESTRUTURA E CONJUNTURA DA SOCIEDADE 

O capitalismo é o modo de produção regido pelo capital, que é, por sua vez, uma relação social estabelecida entre um indivi-

duo (ou grupo) de possuidores de meios de produção com outros indivíduos despossuídos de meios de produção, possuidores 

apenas de sua força de trabalho. Essa é uma relação de troca, onde o trabalhador troca seu trabalho por um salário que permita 

reproduzir sua existência cotidiana. O que a caracteriza como relação capitalista é o fato da troca ser desigual, ou seja, o de-

tentor dos meios de produção ganha um valor maior de força de trabalho do que aquele que a entrega em forma de salário. 

Há muitas formas e armadilhas para que a relação de troca desigual persista como a exploração direta da força de trabalho 

mediante a opressão, a violência e o desgaste físicos e o surgimento de novas tecnologias que tem por finalidade intensificar a 

pilhagem de trabalho. 

Além destes aspectos objetivos, existem também os aspectos subjetivos, como a naturalização da desigualdade por meio de 

uma ideologia dominante que, se apodera do direito, da educação e da cultura pregando uma suposta imutabilidade da nature-

za humana e dos padrões  vigentes de relação social. 

Dado o desenvolvimento histórico do capitalismo, essa configuração adquire complexidade cada vez maior. Ainda assim, se a 

polarização no campo da vida material deixa de ser tão clara, ela persiste com força no campo da ideologia a que nos referi-

mos anteriormente. Negamos o fim da história, partilhamos da concepção de que seu motor é a luta entre as classes explora-

das e exploradoras. Para além, se trata de projetos de sociedade distintos: o projeto capitalista, fundado na mercantilização 

total da sociedade, o que congrega a exploração de homens por homens e o projeto alternativo, ansioso pelo fim da sociedade 

de classes e pela centralidade da solidariedade entre os trabalhadores. 

Os componentes da luta de classes, em seus aspectos táticos, estratégicos e físicos dependerão dos limites, possibilidades, 

alternativas e escolhas dados pelo desenvolvimento da história em determinado tempo e espaço. Observaremos diferentes 

formas de embate que serão vitoriosas, derrotadas, naufragarão e ressurgirão sem possibilidade de previsão de algum padrão 

estável de dinâmica social. Da Comuna de Paris ao Welfare State, da luta quilombola à Consolidação das Leis do Trabalho, 

uma série de avanços e retrocessos nas finalidades e formas de disputa dos projetos societários. Nós, brasileiros, somos a sín-

tese da batalha específica travada nesse chão, e carregamos em nós esse DNA histórico que definirá a maneira pela qual se 

dará o combate no presente e no futuro. Por isso é necessário entender a nossa posição na sociedade do capital e as alternati-

vas que apresentamos a essa hegemonia. 

Somos filhos da divisão internacional do trabalho, processo que visava a ampliação de mercados para os capitais internacio-

nais já desenvolvidos. Somos filhos de um negócio, da reificação de um território. 

Há mais de cinquenta anos as elites modernizantes tentam reproduzir aqui um padrão intermediário de sociabilidade, um capi-

talismo menos agressivo ao trabalho, nos moldes europeu ou americano. Os planos de industrialização de meados do século 

XX que pressupunham um Estado poderoso e a ampliação do emprego foram vitoriosos em alguns desses pontos, à época de 

sua disseminação. Apesar de representar um projeto de sociedade ainda capitalista, sua discussão e implantação aconteceram 

em um momento histórico privilegiado para  abrir  o  debate  sobre  a  democratização  e  reconquista  do  território.  A  classe  
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trabalhadora organizou-se por meio de sindicatos e partidos políticos fortes, avançou na apresentação de seu projeto distintivo 

de sociedade. 

No entanto, as pressões interna e externa pela manutenção do status de colônia foram sempre mais fortes. Orgânica a elas, a 

ideia de manutenção de uma sociedade em que a maior parcela da classe trabalhadora é despossuída dos meios de produção e 

de qualquer possibilidade de ser integrada ao esquema de reprodução como ofertante da força de trabalho. Uma estrutura de 

classes com a marca específica da América Latina. 

Na prática, as últimas décadas viram uma situação de dramática retirada de direitos, ao mesmo tempo em que novas estruturas 

laborais foram impostas no sentido de bloquear as conquistas advindas das lutas anteriores. A precarização, a terceirização, a 

informalidade como política macroeconômica de emprego e as diversas modalidades de desrespeito às leis trabalhistas às 

quais se deu o nome de flexibilização, só conseguiram exatamente o contrário. Rigidez, autoridade, falta de liberdade. 

Os movimentos populares e a Economia Solidária se anunciam como resistência e luta frente à dominação do consumo desen-

freado, do capital (real ou fictício), do autoritarismo, para instaurar outras relações de respeito ao meio ambiente, à diversida-

de sexual, à democracia, ao trabalho como centralidade na sociabilidade humana. Mais que isso, é uma resposta da classes 

subalternas às tentativas de organização fracassadas ou fragilizadas pela cooptação e pelas sucessivas derrotas perante as bur-

guesias nacional e internacional. 

Esse movimento é ainda pequeno perante as diretrizes mais gerais sob as quais vivemos, tem também que enfrentar suas con-

tradições internas, geradas no processo de unificação de forças destinadas a participar do embate político a que se propõe. No 

entanto, não deixa de ser um movimento forte, caro a nós e, acreditamos, àqueles outros ainda insuspeitos da sua capacidade 

de intervir na história. 

 

II. PRINCÍPIOS DA ITCP/Unicamp 

 

No sentido de se colocar no enfrentamento da hegemonia do capital na sociedade brasileira e na luta de resistência das popu-

lações oprimidas, a atuação da ITCP/Unicamp dialoga com princípios e movimentos históricos que suportam nossas ações. 

Entretanto, também acreditamos que esses princípios não nos apareceram como conceitos estanques e hermeticamente defini-

dos, eles se constroem junto a um conjunto de manifestações políticas históricas dos trabalhadores. São essas opções que nos 

levam aos princípios e vice-versa, e é exatamente por isso que não podemos deixar de falar delas aqui. Solidariedade e dialo-

gicidade adquirem sentidos políticos somente quando vistos dentro de um arcabouço de propostas que compõem um projeto 

de sociedade diferente: a Educação Popular, a Autogestão e a Extensão Universitária. 

Autogestão 

Segundo Nascimento (2008) a autogestão como termo aplicado se manifesta na literatura na década de 1960 na França refe-

renciando à experiência iugoslava. Já a autogestão enquanto ideia, de autogoverno e autonomia operária, permeia a luta dos 

trabalhadores desde o início do século XIX, tanto como ideia quanto prática organizativa. Diversos autores trazem os exem-

plos históricos da retomada da autogestão nesses momentos críticos. 

Nessa perspectiva histórica, a autogestão não pode ser desvinculada de sua ligação aos movimentos de resistência dos trabal-

hadores, um fenômeno que emerge nos momentos em que o acirramento das lutas sociais projeta a autonomia no domínio 

econômico, político e social. A eliminação da divisão tradicional do trabalho e das estruturas hierárquicas, a partir do desen-

volvimento de práticas associativas, anuncia o sentido das relações sociais novas, coletivas e igualitárias que se tornam efeti-

vas no interior das unidades produtivas. A autogestão só tem sentido se alterar o sentido do próprio trabalho, se transformá-lo 

numa atividade entre outras, se torná-la tão importante quanto à participação política. A autogestão como prática social não é 

apenas uma utopia, mas um processo de construção diária que busca negar a situação de opressão e controle da hierarquia no 

sistema capitalista. Se a perspectiva é a emancipação humana, deve-se findar a separação entre os diretores que decidem e 

aqueles que obedecem, entre os gestores que planejam e organizam e os trabalhadores que executam. 

Para Bernardo (2006) qualquer instituição que reproduza internamente este sistema não só se submete ao Estado capitalista 

como  se  integra nele.   Para  ele  a   resignificação  das  relações  de  trabalho  devem  transformar  as  relações verticais de   
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hierarquia em relações horizontais de solidariedade e de coletivismo. Espaço construído com base no direito de todos se ex-

pressarem, na rotatividade nas funções e nas tarefas e a possibilidade de revogar em qualquer momento os mandatos dos re-

presentantes e dos cargos de coordenação. 

Não há fins que justifiquem os meios, a superação da opressão do capital só se consolida pela experiência concreta histórica 

de vivenciar a autogestão, de exercer coletivamente o trabalho, o planejamento e a tomada de decisões. Autogestão que, como 

prática social, extrapola os muros das fábricas e das cooperativas, e atinge as organizações sociais variadas desde as asso-

ciações de bairro ás escolas. 

A ITCP/Unicamp tem a autogestão como um de seus pilares de sustentação. Numa primeira esfera experimentando estas re-

lações horizontais e não hierárquicas em seus processos deliberativos, criativos e de concepção de trabalho. Numa outra esfera 

busca construir uma relação de cooperação e construção coletiva do conhecimento com os grupos, 

não transformando o conhecimento acadêmico e tecnocrático em um instrumento de poder, opressão e por fim hierarquização 

frente às cooperativas, grupos populares e movimentos sociais que apoia e busca cooperar. Por fim, numa terceira esfera tenta 

incentivar a autogestão como prática social de organização interna dos grupos. 

Com o olhar nas experiências históricas, essa utopia chamada autogestão persiste para além do limite do projeto emancipató-

rio, expressa as aspirações dos trabalhadores à autodeterminação, ao autogoverno, à autogestão social. Se coloca, então, como 

uma possibilidade do vir a ser. 

Educação Popular 

A incubação de grupos populares é um processo educativo. Para fundamentar essa prática pedagógica, na ITCP/Unicamp, 

utilizamos autores e metodologias que têm uma proposta educativa coerente com a Economia Solidária, ou seja, baseamo-nos 

em teorias que trabalham com os princípios da auto-organização dos educandos, com o princípio da dialogicidade, da decisão 

coletiva. Assim, pretendemos apresentar a Educação Popular como nossa principal referência para a ação com os grupos com 

os quais trabalhamos. 

A educação popular, entendida como uma educação para o povo, um processo amplo de formação da classe trabalhadora, co-

meça no Brasil na década de 40. Trata-se de uma série de campanhas de alfabetização, programas de formação supletiva e 

técnica, impulsionados por uma ideia desenvolvimentista no contexto do pós-guerra. Esses programas se pautavam pelo 

―mínimo necessário‖ para o estabelecimento de melhores condições materiais de vida nas comunidades mais pobres. Setores 

da igreja católica, da Universidade e organizações de estudantes participavam dessas iniciativas de formação e foram respon-

sáveis por alterar a lógica do ―mínimo necessário‖ para uma Educação Popular com letra maiúscula, ou seja, uma concepção 

pedagógica politicamente assumida, que propõe desvelar as relações sociais de opressão ao longo do processo de aprendi-

zagem (Brandão, 2002). Paulo Freire e Pistrak são autores que se pautam por esses ideais no contexto escolar ou no contexto 

de alfabetização de adultos. 

Paulo Freire, que também iniciou sua trajetória como educador junto aos setores populares, sistematizou essa experiência e 

propôs uma teoria crítica às concepções de educação então vigentes. A problemática principal da obra freireana é a libertação 

das pessoas concretamente em suas vidas desumanizadas pela opressão e dominação social. 

Foi por meio da prática e do envolvimento com a luta concreta do povo que Paulo Freire aprofunda suas reflexões e converge 

para paradigmas marxistas, sendo fortemente influenciado por Lucàcks e Gramsci. Portanto, para compreendermos a Edu-

cação Popular, faz-se necessário um entendimento geral da sociedade dividida em classes e dos instrumentos de dominação. 

Este Projeto Político contém os principais pontos de partida para o trabalho com as cooperativas e grupos populares com os 

quais trabalhamos. A Educação Popular é um desses pontos e não deve ser compreendida enquanto um conjunto de atividades 

e técnicas de ensino/aprendizagem, mas como forma de iniciar a construção coletiva de uma leitura do mundo a partir da reali-

dade dos trabalhadores associados, que é bem diferente da realidade escolar. Enquanto a escola é por excelência o lugar da 

aprendizagem a cooperativa é o lugar da produção do sustento. 
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Nesse sentido, um processo de aprendizagem que venha a ocorrer no espaço de trabalho precisa estar intimamente relacionado 

aos problemas, às necessidades e aos anseios desse espaço. Procuramos então uma metodologia de trabalho que considere o 

saber popular e o conhecimento produzido dentro dos empreendimentos como um conhecimento legítimo e necessário para a 

transformação da realidade. 

Extensão Universitária 

A ITCP é um Programa de Extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp. Assim sen-

do, encontra-se inserida no âmbito da Extensão Universitária. Considera-se que uma universidade deva desempenhar suas 

funções em três esferas de atuação junto à sociedade. Uma delas diz respeito ao ensino, advinda da formação acadêmica que 

ela oferece ao quadro discente. Outra função relaciona-se às atividades de pesquisa, na qual docentes e discentes desenvolvem 

projetos em diversas áreas do saber. 

A extensão é o outro papel a ser desempenhado por uma universidade e assume nuanças divergentes e até antagônicas depen-

dendo da concepção adotada por seus atores. Uma concepção de extensão universitária entende que a academia é um local 

privilegiado para investigação e produção de conhecimento. Nesse sentido, as pesquisas são desenvolvidas prioritariamente no 

meio acadêmico e as tecnologias delas decorrentes devem ser estendidas à sociedade através de cursos ou projetos de ino-

vação, caráter marcante dessa concepção.  

A nossa leitura do conceito de extensão difere radicalmente desta por dois motivos principais. Primeiramente, não considera-

mos a academia como único local legítimo de produção do saber, entendendo que a sociedade não-acadêmica possui (e sem-

pre possuiu) maneiras próprias para desenvolvimento e circulação de conhecimentos e tecnologias. 

Como consequência dessa primeira ideia, temos o segundo ponto de divergência: se existem diferentes locais com diferentes 

formas de construção do saber não podemos falar em transmissão unilateral de conhecimento de um pólo ao outro. Partimos, 

então, do pressuposto de que o diálogo e a comunicação são conceitos mais adequados para designar a interação entre seus 

diferentes atores (acadêmicos e não-acadêmicos), que terão olhares e considerações sobre seus focos de estudos complementa-

dos e re-significados através desta relação. 

Significando os princípios 

A partir de uma leitura crítica do contexto social no qual estamos inseridos e com base na experiência acumulada ao longo dos 

últimos anos de trabalho, consideramos que os elementos aqui apresentados oferecem contribuição valiosa para as diversas 

atividades desenvolvidas pela Incubadora. 

Vinculado a essa significação histórica na luta dos trabalhadores e na disputa por projeto de sociedade o conceito de solidarie-

dade nos parece relevante para embasar nossa atuação junto aos grupos. Apesar de amplamente utilizado no campo da Econo-

mia Solidária, seus usos nem sempre podem ser considerados com o mesmo sentido que desejamos empregar em nossas práti-

cas. A solidariedade que buscamos praticar e fomentar fundamentase em mecanismos de interação pautados na ajuda mútua, 

na ação coletiva, na liderança partilhada e no respeito entre os que se relacionam. Ao fazer isso, nos distanciamos de uma 

interpretação simplista desse conceito, que revela uma concepção assistencialista de atuação. 

Quando se trata da atuação junto às cooperativas e associações populares acreditamos que esse conceito deva ser observado 

em duas dimensões. Uma delas é interna aos grupos e diz respeito à interação entre seus membros. A outra dimensão é externa 

e se foca na relação entre as diferentes instituições envolvidas. A construção de uma relação solidária em muitos casos é por 

natureza conflituosa devido aos diversos tipos de interesses que se somam e interagem. Tais interesses são negociados através 

do diálogo entre os atores envolvidos, o que pode levar a consensos mais ou menos difíceis de se alcançar. 

Entendemos o exercício da auto-organização dos trabalhadores/as, a criação de finanças solidárias, o fomento a feiras e clubes 

de troca e outras tantas atividades como ações complexas que disputam espaço e sobrevivência por estarem inseridas num 

contexto social hostil às alternativas que elas apresentam. O conceito de solidariedade está ligado à ação coletiva e à disputa 

por outro projeto de sociedade pautada em outro tipo de relação entre as pessoas em todos os âmbitos da vida social.   Assim  
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como  o conceito de solidariedade como ação política, temos aqui outro elemento recorrente em nossas ações: a dialogicidade. 

Aproximamo-nos das considerações feitas por Paulo Freire a respeito do diálogo (Freire, 1999). Iniciaremos com a indagação: 

como negociar interesses ou construir uma relação solidária senão pelo diálogo entre aqueles que estão envolvidos? O diálogo 

é imprescindível num contexto de diversidade e, quando não considerado, corre-se o risco de se estabelecer relações desiguais 

entre aqueles que interagem, podendo aproximá-las de uma relação de opressão tão fortemente presente na economía capita-

lista. 

Numa perspectiva libertadora, o diálogo deve estar fundado na práxis, conceito que Freire traz da filosofia a partir de Antônio 

Gramsci. Nesse contexto, é no espaço de diálogo onde se dá a pronúncia do mundo, onde a palavra possui duas dimensões: 

uma delas ligada à reflexão e outra ligada à ação. Assim, ação e reflexão caminham juntas e mantêm laços de interdependên-

cia e re-elaboração contínuas. O enfraquecimento de um desses dois elementos leva a dois quadros apresentados pelo autor: se 

a reflexão se distancia da prática, da ação, então o discurso é vazio. Por outro lado, se a ação não é submetida à reflexão torna-

se ativismo cego, com limitação quanto ao seu potencial transformador. 

Então entende-se a importância que Freire dá ao que chama de pronúncia do mundo, ou seja, à construção daqueles elementos 

através do diálogo fundamentado em palavras verdadeiras (que são práxis). Indivíduos e grupos que pronunciam o mundo 

através de palavras verdadeiras conseguem transformá-lo e recriá-lo de acordo com suas necessidades e objetivos. Isso não 

poderia ser diferente na prática da autogestão, onde a dialogicidade debe ser referencial permanente, pois o processo é cons-

truído com base nos espaços de diálogo existentes no grupo ou no empreendimento, a partir dos quais as decisões serão cons-

truídas e tomadas coletivamente. 

 

III. HISTÓRICO DA ITCP/Unicamp 

Na elaboração do PPP, o resgate da história da incubadora se mostrou um processo  bastante difícil por conta da quase ausên-

cia de registros. Originalmente, este item é bem mais longo e detalhado com o intuito de suprir essa lacuna. Aqui, será apre-

sentado de maneira resumida. 

Formação da Incubadora 

Em 2000 houve uma greve organizada pelos funcionários da Unicamp na qual, além dos  funcionários da Unicamp, o sindica-

to chamou à participação os funcionários terceirizados da Limpeza Hospitalar do Hospital das Clínicas, sujeitos a uma preca-

rização intensa. Esses trabalhadores foram demitidos por participarem da greve. A Coordenadoria de Relações Institucionais e 

Internacionais da Unicamp foi chamada a resolver essa questão e sugeriu que se formasse uma cooperativa de limpeza com as 

120 pessoas demitidas. 

O grupo aceitou a sugestão e foi contratado o serviço da ITCP da Universidade de São Paulo para assessorar a organização 

desse coletivo. Após um programa de capacitação, deu-se início a uma cooperativa popular especializada em serviço de lim-

peza hospitalar. Paralelamente a esse acontecimento, em 2001, assumiu a Prefeitura Municipal de Campinas o prefeito 

Antônio da Costa Santos, do Partido dos Trabalhadores, que tinha em seu governo uma proposta de fomento ao cooperativis-

mo e que exerceu certa pressão para que houvesse um trabalho conjunto da Prefeitura com a Unicamp. Essa articulação levou 

a elaboração de uma primeira versão de Projeto de Incubadora. Posteriormente a proposta foi revisitada em um seminário com 

a participação de professores, alunos e funcionários, para se discutir a viabilidade de constituição de uma Incubadora dentro 

da Unicamp. 

Em 28 de Agosto de 2001, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Unicamp foi reconhecida junto à Pró-

Reitoria de Assuntos Comunitários (PREAC), que estabelecia os objetivos da incubadora e sua coordenação pelo Conselho 

Orientador, presidido por um docente indicado pelo reitor. 

No dia 9 de setembro de 2001, foi assinado um acordo entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a Unicamp para formação 

e qualificação de grupos que viriam a se constituir como cooperativas. No dia seguinte à assinatura deste acordo, o prefeito foi 

assassinado, fato que causou impacto em toda gestão do Programa e na Economia Solidária do município de Campinas. 

Após o primeiro seminário e fechado o convênio com a Prefeitura Municipal de Campinas, formaram-se duas comissões para 

dar andamento ao Projeto Incubadora. A primeira comissão, constituídas por docentes, teve como função institucionalizar a 

ITCP/Unicamp. A outra comissão, constituída por pós-graduandos e um membro do grupo da Prefeitura, ficou responsável 

pelo processo de capacitação de formadores no final de 2001, para atender em situação emergencial esses grupos que estavam 

sendo formados pela Prefeitura Municipal de Campinas. Essa primeira etapa foi o Programa de Qualificação dessas cooperati-

vas com a participação da ANTEAG na formação inicial. 

Em março de 2002 a ITCP/Unicamp organizou junto à PREAC o ―II Seminário de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 

Populares‖ e logo após se deu o fechamento da metodologia e então o início da incubação propriamente dita. Desde então, 

diferentes parceiros (prefeituras, governo federal, etc) financiam o trabalho da incubadora. 
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Histórico das ITCPs, Formação da Rede e Encontro de Formadores 

Para falar do histórico da ITCP/Unicamp também é necessário falar da nossa relação com as outras incubadoras. De maneira 

resumida, podemos dizer que as incubadoras surgiram no Brasil por uma iniciativa das próprias universidades a partir da re-

lação com seu entorno. A fundação da primeira incubadora universitária ocorreu em 1996, na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). Em 1997, um seminário de difusão das propostas e da metodologia da ITCP/COPPE/UFRJ fomentou o surgi-

mento de novas incubadoras no mesmo ano e nos seguintes, o que levou, por sua vez, à organização da Rede de ITCPs em 

1998. Formada inicialmente por um conjunto de seis ITCPs (UFRJ, UFC, UNEB, UFRPe, USP e UFJF), compreende hoje 

algumas dezenas de incubadoras que atuam em todo território nacional.  

A Rede de ITCPs conta com coordenações regionais (Norte, Norteste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). Tanto a rede nacional 

quanto as redes regionais contam com encontros anuais para discutir suas pautas comuns. Ao longo do tempo os encontros da 

rede sudeste assumiram forte caráter de formação dos formadores das ITCPs, passando a ser denominado ―Encontro de For-

madores da Rede Sudeste‖. 

O Encontro de Formadores é um evento que ocorre anualmente e é um dos poucos eventos da Rede de ITCP em que os forma-

dores e não apenas os coordenadores podem se encontrar. Cada encontro tem um tema diferente, escolhido no encontro ante-

rior. Embora cada edição desse Encontro seja puxada por uma incubadora a construção do Encontro também é coletiva, sendo 

feita em pré-encontros. 

O primeiro Encontro de Formadores foi realizado em 2005 em Lavras-MG, tendo como tema a Metodologia de Incubação das 

ITCPs. Em 2006, o Encontro de Formadores aconteceu em São Carlos e teve como tema o perfil dos formadores, em 2007 

voltou a ocorrer em Lavras e pautou a autogestão dentro das ITCPs. Em 2008 o Encontro pautou a relação das ITCPs e da 

Economia Solidária com os Movimentos Sociais, ocorrendo no Rio de Janeiro. O Encontro de 2009 foi na UNESP de Assis 

tendo como tema o Projeto Político Pedagógico (PPP) das ITCPs. 

 

IV. CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

Neste item abordaremos as diferentes formas de produção de conhecimento na ITCP/Unicamp nas diferentes instâncias 

(grupos de estudos, equipes de incubação, coletivo, etc) e durante a ação, reflexão, registro, sistematização e socialização das 

nossas práticas. Optamos por não separar os momentos de ação, reflexão, registro, sistematização e socialização do conheci-

mento para nos contrapormos à ideia de que existe somente um lugar ou um método para construir conhecimento. A universi-

dade é, na visão dominante, por excelência esse lugar de produção do conhecimento e os métodos mais privilegiados são o 

ensino pautado pela transmissão de conteúdo e a pesquisa (positivista). No entanto, existe uma série de correntes teóricas que 

reconhecem que existem diferentes métodos para a construção do conhecimento. Essas correntes entendem o conhecimento 

como um resultado da ação humana, construída pelos diversos grupos sociais e, por isso, permeada pelos valores e interesses 

desses grupos sociais. 

Compartilhamos com esse campo minoritário o entendimento da construção social do conhecimento e, consequentemente, de 

sua não neutralidade, bem como as metodologias da Educação Popular e da Pesquisa-Ação. O diálogo entre o conhecimento 

acadêmico e o conhecimento popular é um dos elementos fundamentais para a transformação radical da sociedade. 

O conhecimento, quando entendido como neutro, induz à percepção da ciência como uma verdade que não é passível de ques-

tionamento, uma verdade única e intrínsecamente positiva para a humanidade. Essa ideia justifica a construção do conheci-

mento como atividade a ser realizada por poucos (e geniais) cientistas e, por isso, privilégio da academia. Acreditamos, toda-

via, que os seres humanos constroem o conhecimento em sociedade, 

na relação com o outro, na ação, na reflexão. Portanto, a construção do conhecimento é um processo necessariamente coletivo. 

Com essa concepção, não queremos negar a possibilidade de reflexão individual, mas nos contrapor à apropriação individua-

lista do conhecimento, à negação deste ao coletivo e, principalmente, à negação dos conhecimentos produzidos fora dos muros 

da universidade. 
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Com a Educação Popular (um de nossos princípios) aprendemos que a emancipação ou a humanização de todos os envolvidos 

em uma relação dialógica deve ser o fundamento de qualquer processo de construção de conhecimento. Com a Pesquisa-Ação 

descobrimos alguns exemplos concretos de como construir esse diálogo de forma a valorizar o conhecimento acadêmico sem 

torná-lo uma imposição à ação popular. 

Em relação à extensão, em consonância com o Plano Nacional de Extensão Universitária, acreditamos que esta é uma ativida-

de acadêmica capaz de alterar o rumo da universidade brasileira, no sentido de contribuir significativamente para a mudança 

da sociedade. As bases teóricas que regem a construção do conhecimento acadêmico são, portanto, para nós, motivo de refle-

xão constante para que nossos instrumentos metodológicos contribuam na superação do quadro de opressão a que trabalhado-

res e trabalhadoras brasileiras historicamente estão sujeitos. Isso significa que acreditamos que, por meio da extensão, a uni-

versidade pode criar um canal de comunicação com o restante da sociedade, tornando a construção do conhecimento um pro-

cesso mais democrático, e, por isso, relevante. 

Quando pensamos nessa relação universidade-sociedade, a autogestão, outro dos nossos princípios, e um dos fundamentos da 

Economia Solidária, é também um elemento chave que perpassa (ou que deveria perpassar) o processo de construção do con-

hecimento. A autogestão quando fundamento da incubação e da extensão nos leva, necessariamente, à construção coletiva do 

conhecimento. 

No entanto, a autogestão, dentro de uma estrutura tradicionalmente hierárquica, como é a universidade, nos traz também al-

guns limites. No entanto, essa limitação não compromete nossa intenção autogestionária nem sua prática diária na Incubadora. 

A autogestão exige dos formadores olhares atentos para os mecanismos pelos quais tomamos decisão, apresentamos nossos 

interesses, representamos a Incubadora externamente, agimos diante dos problemas, divergimos com o outro e produzimos 

conhecimento. A ausência de uma figura formalmente encarregada de controlar essas atividades coloca automaticamente a 

responsabilidade sobre o coletivo. Compreender essa responsabilidade, saber lidar com ela e estabelecer uma postura proposi-

tiva diante de inúmeras questões representam funções pedagógicas para os formadores. Ao encontrar na Incubadora um es-

paço que permite expressar seus valores, crenças, expectativas e visões de mundo, o formador acessa toda a aprendizagem que 

a vivência na autogestão pode proporcionar. 

Podemos dizer então que a interação que surge quando há participação de todos dispara múltiplos e simultâneos canais, atra-

vés dos quais aprendemos na prática o significado de democracia e respeito. E é pelo exercício constante do diálogo que nos 

propomos a esse contínuo atrito de ideias e visões de mundo. Ao não fazermos do conflito uma disfunção a ser corrigida, 

compreendemos que para a organização autogerida não há ―um melhor jeito de se fazer‖ as coisas, senão aquele que é feito 

por todas as pessoas envolvidas. Isso também é verdade quando pensamos na construção do conhecimento, pois tendo a auto-

gestão como fundamento não há um conhecimento verdadeiro, mas muitos, que se encontram e se transformam, gerando um 

novo tipo de conhecimento, também democrático e transformador. 

Toda interação entre nós nesse construir organizacional, portanto, estabelece uma relação de mútuo reconhecimento. Aprende-

mos a reconhecer o outro como um legítimo outro na convivência diária. Esse exercício constrói e reconstrói em nós uma pos-

tura que afirma a legitimidade da opinião, dos valores e dos saberes que nos são alheios. Essa capacidade-fruto da intenção 

autogestionária nos ensina ―como‖ e nos prepara para estabelecer as relações de incubação com os trabalhadores dos empreen-

dimentos econômicos solidários. 

Assim, a construção do conhecimento que parte da autogestão se fundamenta na igualdade entre as pessoas e entre os diferen-

tes saberes envolvidos. Por isso, ao reconhecermos o diferente a partir da academia, se torna necessária a articulação do con-

hecimento científico com o popular, na busca por um saber válido a serviço da transformação da sociedade. 

Apresentaremos a seguir, algumas de nossas práticas consolidadas de construção do conhecimento. Ao apresentá-las temos o 

intuito de tornar mais claro e menos abstrato como concebemos nossa relação com os empreendimentos incubados e como, a 

partir dessas práticas, construímos conjuntamente o conhecimento  



 27 

 

23 

Educação Popular 

A Educação Popular é para nós um princípio, mas também uma prática na qual há construção de conhecimento. Embora Paulo 

Freire não tenha utilizado a palavra autogestão, encontramos nessa forma de compreensão do processo pedagógico um sentido 

profundamente autogestionário. Isso porque Paulo Freire foi pioneiro em decifrar teoricamente os mecanismos do modelo 

educacional vigente até hoje, que denominou de educação bancária, e em propor os princípios orientadores de uma educação 

emancipadora. O método de ensino, em que o conteúdo é depositado nos educandos, de forma fragmentada e parcelar, se pau-

ta por uma estrutura hierárquica, anti-dialógica e produz um efeito domesticador sob os educandos. 

E como deve ser a educação para liberdade? Como deve ser a educação para a sociedade dos produtores livremente associa-

dos? Essa outra educação, nos ensina Paulo Freire, precisa ser pautada pelo diálogo e pela ação-reflexão coletiva. As palavras 

geradoras ou os temas geradores desse processo educativo precisam ser significativos para os educandos e estar relacionados 

com a luta para a transformação da realidade em que se encontram inseridos. A análise da situação concreta de vida dos edu-

candos enquanto processo educativo transforma as ―situações limite‖, em que aparentemente se encontram, em ―inéditos viá-

veis‖. 

E nesse movimento, partindo da aparência e mergulhando na essência das relações sociais, a transformação concreta da reali-

dade se torna uma ação cada vez mais possível, viável e necessária. Dessa forma a Educação Popular compreende a cons-

trução de conhecimento necessariamente como ato de transformação. 

O princípio da dialogicidade, da ação-reflexão e do desvelamento das situações de opressão estão presentes nos processos de 

incubação da ITCP. A Educação Popular é a forma de compreensão do processo pedagógico subjacente a todas as práticas 

desenvolvidas junto aos EES. As formadoras e os formadores da ITCP buscam, dentro das diferentes áreas de atuação da in-

cubadora, vincular o saber acadêmico ao conhecimento popular, o que transforma profundamente o processo de construção do 

conhecimento que é proposto pela academia. Assim, por meio de uma práxis junto aos coletivos de trabalhadores que tem a 

autogestão em seu horizonte, estudantes de economia, engenharia, direito, ciências sociais, geografia, entre outros, descobrem

-se educadores populares. 

 

Escola do Trabalho 

Para essa articulação de saberes se realizar concretamente, nós temos também como um pilar metodológico o conhecimento 

desenvolvido por Pistrak. Em sua obra ―Fundamentos da Escola do Trabalho‖, este educador russo concebe a escola como 

mais um instrumento que auxilia as pessoas a compreenderem seu papel de lutar contra as estruturas do capital. A Escola do 

Trabalho fundamenta-se no estudo das relações do homem com a realidade atual e na auto-organização dos alunos. Uma vez 

que a realidade atual se dá na forma da luta de classes, trata-se de penetrar essa realidade e viver nela – daí a necessidade de a 

escola educar os jovens conforme a realidade do momento histórico, adaptando-se a ela e, por sua vez, reorganizando-a. 

Assim enxergamos também o espaço dos empreendimentos populares. É claro que há uma grande diferença entre as duas in-

tenções (Pistrak e ITCP): não vivemos um período revolucionário como Pistrak viveu. Não temos apoio do Estado para a im-

plementação do cooperativismo como havia na época da Revolução Russa para a implementação da escola do trabalho. De 

qualquer forma, com limites e dificuldades, tanto Pistrak como a ITCP pautam-se pelo debate do ser humano e seu trabalho, 

estudo da realidade e intervenção nela através da auto-organização e da solidariedade. 

Assim como Pistrak colocava, os formadores devem enxergar o conhecimento como um instrumento flexível que deve se 

adaptar as exigências do real, aos momentos do empreendimento. Esse é um processo dialético sutil entre demanda e for-

mação e entre conhecimento científico e saberes populares. 

O trabalho nos empreendimentos dentro de um sistema capitalista coloca varios obstáculos aos trabalhadores que geram a 

possibilidade do estudo e aprofundamento teórico para entendimento das raízes reais dos problemas. Pistrak sempre defendeu 

que a educação se desse a partir de atividades  reais, trabalhos práticos de onde a problematização surgisse de forma direta.  
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O empreendimento popular, mais até do que a escola para Pistrak, nos dá possibilidade para o debate e estudo, pois as ativida-

des de formação brotam das dificuldades próprias do trabalho autogerido numa sociedade capitalista. A grande dificuldade do 

empreendimento popular está vinculada justamente a uma de suas funções básicas: gerar renda. Pelas condições de pobreza 

dos trabalhadores, muitas vezes, se torna difícil que esses enxerguem a importância da formação, que passa a competir com o 

tempo da produção. É fundamental, portanto, para não banalizar o trabalho de formação, que este tenha sentido prático e real 

para os trabalhadores, isto é, que a formação surja a partir de dificuldades 

evidentes (ou que possam ser evidenciadas) encontradas no trabalho do empreendimento. Ao mesmo tempo, os trabalhadores 

devem entender a formação como trabalho inerente ao tempo de produção e, inclusive, devem ser remunerados por essas ho-

ras de estudo. 

É importante que a equipe perceba que tanto quanto o aprendizado e debate sobre o funcionamento interno do empreendimen-

to é fundamental o aprendizado sobre as relações políticas externas, construção do movimento que possa materializar uma luta 

econômica e política, pressionando o Estado burguês a cada vez mais conceder espaços para a economía solidária. 

Complexos Temáticos 

A organização do programa de ensino, segundo Pistrak, deve orientar-se através dos ―complexos‖, cujo tema é escolhido se-

gundo os objetivos da escola. O critério para seleção dos temas do complexo deve ser procurado no plano social e não no 

plano meramente pedagógico. O complexo deve ter significado relevante no âmbito social, de modo que permita ao aluno a 

compreensão do real. Trata-se de selecionar um tema fundamental que possua um valor real, e que depois possa ser associado 

sucessivamente aos temas de outros complexos. O estudo de complexos só tem sentido na medida em que ―eles representam 

uma série de elos numa única corrente, conduzindo à compreensão da realidade atual‖. O complexo é um meio, acentua Pis-

trak, não um fim em si. Isso só tem sentido se for compreendido pelos alunos – caso contrário é melhor renunciar a esse méto-

do, ensina Pistrak. O papel do complexo é treinar o aluno no método dialético, e isso só pode ser conseguido na medida em 

que ela assimile o método na prática, compreendendo o sentido de seu trabalho. O estudo por esse método só é produtivo se 

estiver vinculado ao trabalho real dos alunos e à sua auto-organização na atividade social prática interna e externa à escola. 

Pistrak enfatiza a necessidade de estruturar complexos geradores de ação. Uma ação determinada pode ser a razão de um com-

plexo. Isto é importante para o educador organizar a atividade profissional das crianças e dirigir o trabalho social da escola. O 

método proposto por Pistrak representa uma ruptura com a pedagogia burguesa, possibilitada pela Revolução. 

Em nosso trabalho de incubação utilizamos um recurso semelhante aos complexos citados por Pistrak. A incubação é feita 

através de eixos temáticos que norteiam os trabalhos dos formadores. A realidade é complexa, por isso a subdividimos em 

várias áreas específicas para fins de estudo. Mas a escola, da forma como existe hoje, faz com que essa divisão na verdade se 

torne alienação. O educando (e muitas vezes o educador também) não consegue enxergar através da miríade de conceitos e 

questões uma unidade, uma ligação sistêmica. A escola, portanto esconde a complexidade da realidade através da fragmen-

tação. Para o trabalho de incubação também atuamos a partir de algumas áreas específicas. Não podemos, no entanto, permitir 

que essa divisão funcione como alienação tanto para os cooperados como para os formadores. Os complexos temáticos para 

Pistrak e os eixos temáticos para a ITCP buscam quebrar essa possível alienação. Todas as áreas devem buscar seguir o eixo 

temático dentro de seu trabalho específico e, através de um planejamento maior dos eixos, programar a seqüência de con-

teúdos. Os eixos, dentro do empreendimento, estão sempre diretamente relacionados ao trabalho. 

Tecnologia Social 

Falar da construção conhecimento significa falar também da construção de tecnologias. Embasados por estudos teóricos e pela 

prática de incubação, entendemos a ciência e a tecnologia como socialmente construídas a partir da interação de grupos so-

ciais e, portanto, não neutras. Na sociedade capitalista, a tecnologia disponível, qual chamamos de tecnologia convencional ou 

tecnologia capitalista, é desenvolvida para e pela empresa privada e por isso carrega em si valores e interesses contraditórios à 

autogestão e à Economia Solidária. Ela serve apenas para  a  sociedade  que  a  construiu  e,   por i sso,  para  uma  sociedade  
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diferente é necessária uma tecnologia diferente. 

Não acreditamos, porém, que precisamos começar do zero e jogar fora a ciência e a tecnologia disponível, mas sim sermos 

capazes (formadores e trabalhadores) de compreender essa tecnologia e reprojetá-las segundo os valores e interesses dos em-

preendimentos incubados. Esse reprojetamento deve se dar com a participação dos trabalhadores durante o processo de desen-

volvimento da tecnologia, pois não basta que essa tecnologia seja construída dentro das universidades com engenheiros e 

cientistas que buscam incorporar valores e interesses alternativos na tecnologia convencional. É necessário garantir e fomentar 

processos participativos nos quais os próprios trabalhadores materializem seus valores e interesses, em soluções tecnológicas, 

na organização da produção e do trabalho. 

Sendo assim, entendemos a Tecnologia Social como um processo e não apenas como um produto e ressaltamos a importância 

da sua construção coletiva e democrática. Seu desenvolvimento depende, portanto, de um diálogo permanente entre universi-

dade e sociedade, entre formadores e trabalhadores, entre saber popular e saber acadêmico. 

 

O Comunicador Popular 

 

O cenário dos meios de comunicação na sociedade capitalista é marcado pela concentração dos meios de produção da comuni-

cação nas mãos de poucos: monopólios e oligopólios de informação. As informações veiculadas se põem a serviço dos in-

teresses políticos e econômicos da classe dominante e a comunicação se faz monológica, unidirecional e vertical. Nesse con-

texto, a partir dos anos 1970 e 1980, emerge dos movimentos populares uma forma alternativa de comunicação, a Comuni-

cação Popular, que se propõe a ser mais que uma forma de mídia contrária à comunicação dominadora, abarcando em si as-

pectos formativos da classe popular. 

Compreendemos a Comunicação popular como uma ação comunicadora que objetiva a expressão da classe oprimida, que, 

mobilizada, luta para atingir os interesses da luta social e da participação política, visando uma transformação social rumo ao 

fim da opressão capitalista. 

Construída de forma coletiva, a comunicação popular fomenta a organização horizontal, participativa e dialógica do povo. 

Trata-se de uma comunicação democrática e participativa, em que todos sejam emissores e receptores em potencial. Nesse 

contexto é que se baseia a figura do comunicador popular, muito mais como alguém que levanta questões e oferece respaldo 

técnico ao grupo do que como alguém que gera a comunicação de maneira individual e centralizada. 

O papel do formador ou assessor de comunicação, enquanto comunicador popular, é fomentar e desenvolver a comunicação 

popular tanto nos grupos incubados quanto na incubadora. Tendo embasamento sobre a teoria da comunicação e o funciona-

mento dos meios tecnológicos de comunicação, o comunicador popular promove o diálogo e a troca de saberes entre os parti-

cipantes do processo de comunicação de maneira que todos possam se apropriar da mídia utilizada. Desse modo, a comuni-

cação não se resume a mera transmissão de informação, mas à tomada de consciência crítica. 

Por isso, na prática da ITCP com os grupos incubados, o comunicador popular trata da elaboração de materiais de comuni-

cação não como resultado (cartaz, fôlder, logotipo), mas como um processo educativo. Quanto mais os membros do empreen-

dimento se apropriarem da mídia utilizada, maior a possibilidade deles se tornarem participativos e emissores. Por isso, busca-

mos discutir os conceitos da comunicação, como eles são usados pelas empresas capitalistas, o objetivo do empreendimento 

em se comunicar, a situação da comunicação majoritária atual, quais informações são veiculadas e quais interesses existem na 

comunicação. O objetivo desse processo é uma comunicação emancipadora, em que os indivíduos se conscientizam da alie-

nação imposta pela grande mídia e tenham a possibilidade de acesso aos meios de comunicação, tanto como receptores quanto 

como emissores. Além disso, com uma construção coletiva da comunicação tem-se um resultado mais legítimo e representati-

vo do empreendimento, se comparado ao resultado obtido utilizando a comunicação convencional. 
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O Engenheiro Educador 

Outra prática a ser apresentada, dentro da perspectiva de construção do conhecimento, é o papel que engenheiro e tecnólogos 

têm no processo de incubação. Nesse novo cenário, o engenheiro deve deixar de atuar como responsável pela solução de um 

problema tecnológico, como esperam a academia, os trabalhadores e a própria equipe de incubação. Sendo também um educa-

dor popular, ele deve atuar como mediador de processos participativos para busca de alternativas tecnológicas para os em-

preendimentos incubados. 

Isso significa dizer que os engenheiros não devem mais ―produzir‖ tecnologias dentro da universidade para os empreendimen-

tos, pois é no próprio processo de incubação, por meio de uma constante interação entre equipe de incubação e trabalhadores, 

é que se desenvolve essa tecnologia. Com isso, o engenheiro tem o papel de promover diagnósticos participativos para elencar 

quais seriam os principais problemas enfrentados no processo produtivo dos empreendimentos e, a partir disso, elaborar ofici-

nas para buscar, com os trabalhadores, a melhor solução para esses problemas e conceber tecnologias sociais adequadas para 

aquela realidade. 

Dizer que o engenheiro é um ―mediador‖ significa dizer que ele é responsável por transitar entre os saberes acadêmico e po-

pular para promover a construção coletiva de tecnologias sociais. Por outro lado, cabe ao engenheiro promover processos edu-

cativos para que também os trabalhadores possam transitar entre os diferentes tipos de saber. Isso, no entanto, não significa 

que o engenheiro não deva disponibilizar o conhecimento adquirido na sua formação convencional. Esse conhecimento pode 

ser útil se socializado com os trabalhadores dos empreendimentos e reprojetados segundo os interesses desses trabalhadores. 

Ao engenheiro cabe então não apenas valorizar o saber popular, mas também desmistificar o saber acadêmico como verdade 

absoluta. Para atingir esses objetivos e 

produzir tecnologias adequadas à Economia Solidária, os engenheiros devem estar comprometidos com processos participati-

vos de transformação da realidade e, por isso, devem ser não só engenheiros, mas também educadores populares. A esse en-

genheiro chamamos Engenheiro Educador. 

 

V. METODOLOGIA DE INCUBAÇÃO 

A ITCP/Unicamp está estruturada de maneira a aproximar o estudo e a pesquisa realizados nas mais diversas áreas do conhe-

cimento ao trabalho direto com os Empreendimentos Econômicos Solidários (EES). Essa aproximação tem a finalidade de 

produzir um saber válido para a transformação da realidade desses empreendimentos. 

A figura a seguir ilustra o funcionamento da incubação da ITCP/Unicamp e os seus dois pólos. 
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De um lado, temos as diferentes áreas do conhecimento presentes na incubadora na forma de Grupos de Estudo e Pesquisa em 

Economia Solidária (GEPES). Do outro lado, temos os Empreendimentos Econômicos Solidários incubados. A equipe de in-

cubação, eixo central das atividades da ITCP/Unicamp e que trabalha diretamente com os grupos incubados, é formada por 

uma combinação das áreas do conhecimento que compõem a incubadora. 

Atualmente, na ITCP/Unicamp, existem sete áreas do conhecimento, como mostra a figura. 

Todo(a) formador(a) da incubadora está inserido(a) em uma equipe de incubação, na qual exerce sua prática, e em um grupo 

de estudo, no qual busca referenciais teóricometodológicos. Assim, temos grupos de estudo e pesquisa disciplinares que se 

articulam na incubação dos Empreendimentos Econômicos Solidários em um processo interdisciplinar, formando as equipes 

de incubação. Isso nos conduz a uma prática registrada, refletida e transformada pela teoria; e a uma teoria ―alimentada‖ e 

reprojetada pela prática.  

Além dos GEPES e equipes, a ITCP, conta com a Coordenação Executiva (CE), com a Coordenação Geral (CG), que é consti-

tuída da CE, com um representante de cada equipe e com os assessores, e com o ―Coletivo‖ que é a reunião de todos os forma-

dores e instancia máxima de deliberação. 

A metodologia da ITCP/Unicamp está fundamentada na ação de Equipes de Incubação. O processo de incubação é subdivido 

em três etapas: pré-incubação, incubação e desincubação. Na primeira etapa, acontece o estudo da realidade do empreendi-

mento a ser incubado à luz de diagnósticos e questões específicas de cada uma das sete áreas de conhecimento da Incubadora. 

É o momento de conhecer a realidade do grupo, sua história, e estabelecer os primeiros laços entre este e a equipe de incu-

bação. Esse diagnóstico é direcionado pelos GEPES e elaborado a partir da observação dos formadores, e também de oficinas 

e debates com os grupos, buscando levantar temas geradores para o trabalho. A partir desse estudo, é projetado, em conjunto 

com os trabalhadores e as trabalhadoras, um Plano de Incubação para cada empreendimento. Vale ressaltar a importância da 

construção conjunta desse Plano, privilegiando a troca de saberes entre a universidade e os grupos populares, e não afirmando 

uma supremacia do conhecimento acadêmico em relação à realidade destes. 

A segunda etapa, o período de incubação, consiste na execução do Plano construido conjuntamente e tem, portanto, duração 

mais longa. É permeada por um intenso trânsito entre as o trabalho das equipes com os grupos e os estudos dos GEPES. É, 

nessa etapa, que os conhecimentos acadêmicos são colocados à prova, isto é, são utilizados, avaliados e reprojetados segundo 

as condições específicas de cada empreendimento e segundo os princípios da Economia Solidária. Nesse processo, os GEPES 

atualizam seus debates e experimentam novas formas de intervenção. 

A última etapa, desincubação, é a finalização da incubação, que deve culminar com o alcance das metas e objetivos levantados 

durante o processo de incubação. Almejamos, nessa etapa, a sustentação financeira e o fortalecimento político do empreendi-

mento por meio de sua inserção em redes de Economia Solidária. É preciso ressaltar que percebemos os limites da incubação 

para promover a viabilidade dos empreendimentos1. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para além de um documento fruto de escrita e discussões coletivas, o que conseguimos com esse processo? Esse documento 

situa as bases e os acúmulos teóricos e metodológicos de uma jornada que segue se resignificando ao se defrontar com a reali-

dade, uma análise da compilação dos textos e ideias que nos garante uma visualização dos diferentes debates e posturas que 

compõe hoje a Incubadora. O que oferecemos é uma sistematização de consensos possíveis. Esperamos, para a nossa própria 

sorte, que nos auxilie a dar um passo adiante: discutirmos os pontos em que há conflito e, assim, progressivamente, acertarmos 

a sintonia de nossa atuação política, aquela garantidora de maior segurança nos momentos de enfrentamento e proposição às 

quais a prática e o incentivo da autogestão devem fatalmente caminhar. 
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Percebemos nesse processo que duas das linhas mestras orientam nossas convergências: a Autogestão e a Educação Popular. 

Ambas perpassam nossas práticas e embasam as diversas teorias com as quais nos identificamos, ambas trazem profunda admi-

ração e respeito por parte dos membros de nosso coletivo de formadores, ambas conformam a construção diária do motivo de 

ser da ITCP/Unicamp. 

A prática autogestionária, presente historicamente na luta dos trabalhadores, surge a partir da necessidade de auto-organizar e 

auto-governar, e nos traz a ideia de que é preciso renovar as estratégias de atuação política. Dentro da Universidade Pública, 

dominada pelos imperativos da eficiência tecnológica e empresarial, distante do povo, seguimos o mesmo pensamento, e a 

Educação Popular congrega as diretrizes de uma nova estratégia de construção da relação Universidade-trabalhadores. Em am-

bos os casos, a luta pelo conteúdo é inseparável da luta pela forma. 

Para finalizar a resposta à pergunta feita anteriormente, temos em mente que essa é uma carta de intenções políticas. O que 

todo o processo de confecção de um novo projeto político realmente nos garantiu é algo que só poderá ser dito com referência 

a um contexto histórico específico, em que o uso deste instrumento adquira diversos sentidos além do atual.  

Para finalizar, vale ressaltar aqui que o aprender cotidiano só é reconhecido diante da compreensão – e aceitação – de que so-

mos seres intelectualmente inacabados, e que nossa formação acadêmica deve ser estendida para além de qualquer das grades 

curriculares dos tantos cursos dentro e fora da universidade. Já tarda a hora de reconhecermos que os desafíos que este mundo 

desigual e injusto nos apresenta exigem conhecimentos e habilidades que as salas universitárias de hoje não nos proporcionam. 

Esse artigo traz um pouco do aprendizado coletivo que a extensão nos traz, apontando caminhos e possibilidades de reflexão e 

ação. 
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RESUMO 

Neste artigo, como uma proposta inicial de estudo teórico, faremos considerações a respeito da universidade pública brasileira 

contemporânea, enfatizando o acelerado processo de privatização de sua forma de organização e da perda de um dos sentidos 

mais centrais: a formação. Uma parte do artigo será dedicada ao percurso dos sentidos da ideia de formação e de experiência, 

fundamentais para a análise do trabalho da incubadora de cooperativas populares na universidade, a partir das contribuições de 

Walter Benjamin, Kant, Gadamer e Hannah Arendt. Finalmente, buscaremos caracterizar a experiência de trabalho na incuba-

dora como uma experiência política, a partir de uma prerrogativa estruturante: o trabalho autogestionário. Sendo um estudo 

teórico, buscou-se fazer uma revisão bibliográfica de alguns autores que percorreram os conceitos acima elencados. Ao falar 

de experiência, a busca pela compreensão de Walter Benjamin sobre o conceito foi fundamental. Para a formação foram utili-

zadas as contribuições de Gadamer, que faz uma breve retrospectiva dos sentidos que o conceito teve ao longo da história da 

filosofia; ainda sobre formação utilizamos reflexões de Kant sobre o esclarecimento. Sobre a política, Arendt foi a autora es-

colhida por, a nosso ver, propor conceitos fundamentais para a compreensão do fenômeno da perda de sentido da formação na 

universidade contemporânea. 
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FORMAÇÃO, EXPERIÊNCIA E POLÍTICA: AS INCUBADORAS DE COOPERATIVAS POPULARES  

COMO RESISTÊNCIA NA UNIVERSIDADE CONTEMPORÂNEA 

 

 

―Já abundam os homens cegamente convictos, muito "práticos", "úteis" para os serviços do Estado, 

da Igreja, dos partidos e das empresas comerciais. Pode ser que todas essas instituições lamentem, 

em breve, a abundância de homens convictos e a falta de homens livres. Então, acusar-se-á amar-

gamente o utilitarismo das universidades modernas‖. CARPEAUX, 2006. 

―É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a facul-

dade de intercambiar experiências‖. BENJAMIN, 1994 

 

Pode uma incubadora tecnológica de cooperativas populares criar espaços de ação e liberdade, profundamente formativos, 

propiciando   uma    experiência   política   na   universidade?    Neste   artigo   faremos   considerações   breves   hega a    

respeito    da atual   universidade   pública   brasileira,    enfatizando   o   acelerado   processo   de   privatização  de   sua  

 

 



 34 

 

30 

forma de organização e da perda de um dos seus mais centrais sentidos: a formação. Em seguida dedicaremos breves reflexões 

às ideias de formação e experiência, que entendemos como fundamentais para a análise do trabalho da incubadora na universida-

de contemporânea. À guisa de uma síntese buscaremos caracterizar a experiência de trabalho na incubadora como uma experiên-

cia política, a partir de um prerrogativa estruturante: o trabalho autogestionário. Esses temas possuem extensa bibliografia na 

história da filosofia e da política e não é nosso objetivo ir além de apresentação programática de nossos estudos. 

O nosso ponto de vista são os trabalhos desenvolvidos na Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da USP. Ainda 

que as análises sobre a universidade encontrem efeitos de um processo que atinge toda a sociedade, há algumas especificidades 

nesse espaço: o seu acelerado processo de privatização e o funcionamento autogestionado da ITCP-USP.  

A natureza do trabalho dentro de uma incubadora tem muitas dimensões. A complexidade das relações dentro de um coletivo 

que tem entre seus atores estudantes, docentes e funcionarios da universidade, propondo-se a um funcionamento em autogestão, 

radicalmente democrático, contempla a possibilidade de estudos dos mais diversos. A inadequação da universidade contem-

porânea ao ideal humanista de formação, bem como a perda da experiência e do seu sentido político são fios condutores dessa 

reflexão. O papel das incubadoras como proponentes de espaços formativos, de uma experiência política deve ser o cerne dos 

nossos apontamentos quando essas práticas vão na contramão do atual ambiente universitário, revelando um descompasso entre 

ideais opostos de universidade. Refletir sobre a experiencia das ITCPs é também refletir nas alternativas que esses grupos bus-

cam em confronto com o presente histórico. É nesse espaço de crise que nossas reflexões se iniciam. 

A tensão da universidade entre se adaptar ao presente histórico ou permanecer descolada dele não é exclusividade de nosso tem-

po, ela acompanha a história da própria universidade, como sugerem Silva (2001) e Chauí (1998). Adequar-se exclusivamente 

ao seu presente histórico significa responder irrefletidamente aos interesses hegemônicos da sociedade, adaptando-se a eles. Daí 

a importância desse descolamento, dando-lhe tempo e condições de reflexão necessários para o questionamento daqueles in-

teresses. Se essa situação não é novidade na história da universidade, a especificidade contemporânea está na diminuição cons-

tante dessa tensão, fazendo-nos conhecer uma universidade que se adapta plenamente ao seu presente histórico. 

O contexto mais recente que tornou isso possível foi formado na ditadura militar mediante o esvaziamento da esfera pública 

(SILVA, 2006). A reconstrução de instituições democráticas após esse período é gradual, pois a democracia não é natural, ne-

cessita de um ato de fundação e de processos constantes de aprofundamento. No esvaziamento da esfera pública, espaço privile-

giado da política, o econômico toma grandes proporções e subordina o público ao privado. Não é sem razão que as decisões que 

envolvem a universidade contemporânea têm como pedra de toque os critérios técnico-operacionais. 

A universidade se privatiza ao subordinar-se ao econômico. Torna os interesses particulares, portanto privados, de setores da 

sociedade que detém grande capital, em objetivos da própria universidade. Nessa descaracterização de seu sentido, esta passa a 

ser de um lado o laboratório da maximização dos lucros, a partir da produção de tecnologia apropriada aos grandes interesses 

econômicos e de outro uma fábrica de mão-de-obra qualificada para ocupar os lugares de gerência da exploração capitalista. 

Chauí (1998), analisando este mesmo movimento, caracteriza duas tendências não-antagônicas: a da universidade funcional 

(como objetivo de preparar mão-de-obra para o mercado) e a da universidade operacional (aquela da eficácia organizacional). 

É nesse acelerado processo que a universidade pública se descaracteriza, deixa de ser um espaço de generalidades, para se trans-

formar, sobretudo, em um espaço de especialidades.  

Aquele sentido de formação de uma cultura geral da universidade humanista se perdeu. Os cursos de humanidades, mais próxi-

mos a esse ideal de formação humanista, também se inserem progressivamente em uma concepção produtivista e utilitarista. 

Utilitarista por que funda seu discurso na pretensão de que todo conhecimento pode ser reduzido a um conjunto de técnicas. A 

noção de cultura geral e de um conjunto de conhecimentos que não podem ser definidos, mas que fazem parte de uma apre-

ciação do espírito, não tem valor de mercado, não podem se reduzir às técnicas e são para uma sociedade dominada pelo capital 

financeiro, inúteis. A alcunha é exata, pois justamente, não são conhecimentos utilitários, não possuem valor de mercado. 
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Nas palavras de Lefort (1999, p. 219): (...) a inspiração da educação humanista, era para dar a entender que o conhecimento 

como tal não pode se isolar da formação do Sujeito, e que o próprio conhecimento, como acesso à cultura, possui dimensão 

ética, dimensão política, dimensão estética. Esse conhecimento indefinido, não determinável, por excelência não mensurável, 

é ele agora que se torna da ordem do supérfluo, é agora que se torna da ordem da pura abstração. 

Os efeitos desse processo não estão apenas na transformação da universidade de um espaço da cultura geral em um ambiente 

de formação de especialistas. Um dos efeitos mais importantes para nossa reflexão é o que Silva (2001) chama de ―perda da 

experiência de formação‖ da universidade, a perda da ―(...) possibilidade de o sujeito articular-se historicamente, ou seja, equi-

librar a sua inserção no presente a partir de uma articulação entre o presente e o passado históricos‖ (2001, p. 34). Para enten-

der essa perda é fundamental nos aproximarmos de algumas ideias sobre o sentido de formação e experiência, bem como das 

condições de sua existência. 

A experiência pode ser amplamente entendida como um evento que afeta o sujeito, que passa pelo sujeito e o transforma. Esse 

acontecimento, esse evento transformador do sujeito, produz um tipo de conhecimento, um saber. Saber pessoal que em nen-

hum momento se confunde com o saber científico. A experiência não pode ser reproduzida, enquanto o saber científico tem na 

reprodução um dos seus atributos fundamentais. A diferença entre esses dois saberes se dá na razão de cada um deles obedecer 

a uma lógica diferente. Larossa Bondía (2002: 28), analisando a experiência e o seu saber distingue essas duas lógicas: experi-

mento e experiência. A lógica do experimento, que mais define nossa universidade contemporânea, é a lógica do genérico, 

produz homogeneidade entre os sujeitos. Já a experiência, ao contrário, por se tratar sempre de particularidades, eventos afe-

tando sujeitos, será pluralidade, produzindo diferença, traço fundamental para a consolidação da política. 

A lógica do experimento é a lógica da técnica. O desenvolvimento da técnica e a sua sobreposição aos homens faz com que 

haja a sensação, provocada pelo capitalismo, através principalmente da propaganda, de que a resolução dos problemas huma-

nos está no trabalho de encontrar o melhor método, a melhor técnica. Isso justifica a necessidade crescente dos conhecimentos 

especializados, necessitando de alguém que indique a melhor maneira na condução de um processo. Um novo processo substi-

tui rapidamente o antigo, dando a sensação de que há sempre uma nova solução aos antigos problemas. E então estamos não 

mais no campo da experiência, mas no campo da informação. 

Um dos pensadores que analisaram essa situação de forma certeira no foi Walter Benjamin. Em seu ensaio O Narrador, eluci-

da o modo como na sobreposição da técnica sobre a vida, os homens, necessariamente acabam por trocar as peças do pa-

trimônio humano, sua tradição, pela moeda miúda do atual. Para ser atual é necessário ser sempre ultrapassado. É necessário 

um movimento incessante de sobreposição onde objetos se tornam mais atuais que outros.  

Esses que há pouco tinham a mesma condição de atuais. A atualidade, sendo condição na sociedade da técnica, imprime um 

movimento vertiginoso de mudanças e sobreposições. Nada é duradouro. Essa é a moeda miúda a que Benjamin (1994, p. 202-

204) se refere, que trocamos pelo patrimônio cultural. É ela que vemos todos os dias na imprensa, que sobrevive justamente da 

acelerada criação de novidades. Em um mundo onde as novas tecnologías tornam o acesso e o consumo da informação cada 

vez mais rápidos, a sua criação deve ser vertiginosamente rápida também. Nunca antes consumimos informação de modo tão 

rápido. É esse o processo que sufoca a experiência. No mundo dominado pela informação, a experiencia é decadente, beira o 

impossível. 

É quase redundante reiterarmos que essa experiência tem pouco espaço na universidade contemporânea. Com sua decadência 

o efeito mais nocivo para o atual estado da universidade é a escassez da transmissão da experiência. Além da própria possibili-

dade da experiência, uma prerrogativa fundamental para que essa transmissão possa acontecer é o encontro entre homens, 

traço fundante da política. Como se não bastassem esses efeitos, a experiencia genuína é também elemento característico do 

que estamos chamando de formação. Cabe esclarecer um pouco mais essa ideia.  

O projeto humanista de formação do sujeito como finalidade da educação há muito não serve para descrever os verdadeiros 

objetivos da educação contemporânea. Apesar dos clichês dos discursos educacionais, que repetem palavras de ordem vazias  
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de uma educação integral, a prática da educação contemporânea não é entendida como a reflexão sobre as condições de nossa 

experiência no mundo. O mundo não é pensado, é executado. Daí a preponderância das áreas do conhecimento que têm como 

centralidade a organização, a gestão, a técnica. 

A formação não tem como seu objeto o domínio de um número cada vez maior de conhecimentos, ela não é afeita a catálogos. 

Tratando-se de uma forma de relação com o saber e não de um acúmulo de dados, a formação tem como seu atributo a indeter-

minação. É dessa maneira que a formação possui uma relação fundamental com a experiência. É a partir de genuínas experiên-

cias que ela pode acontecer. 

Gadamer (1997) inscreve a ideia de formação na tradição humanista, considerando como fundamental o salto na compreensão 

da formação a partir de Hegel, quando ganha força a ideia de que o homem não é aquilo que deveria ser. O homem, de forma 

natural, não alcança aquilo que ele deveria ser. O homem deveria elevar-se a uma ‗universalidade‘. Para Gadamer essa univer-

salidade significa principalmente alteridade: um reconhecimento, no estranhamento diante do outro, daquilo que é próprio a si 

mesmo. A partir dessa ideia a formação é entendida como um alargamento dos pontos de vista do sujeito a partir do encontro 

com pontos de vista dos outros. 

Esse elevar-se à universalidade pode encontrar alguma correspondência no conceito kantiano de esclarecimento. Para Kant o 

esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, um alcançar acima de si mesmo. Para o filósofo há uma premissa sine 

qua non desse processo: a liberdade. É na liberdade que o homem pode deixar a sua menoridade, essa em num sentido bastante 

específico: ―(...) fazer um uso público de sua razão em todas as questões‖ (1985, p. 104). É no uso público da razão que o ho-

mem se esclarece. 

Essas aproximações do sentido de formação pressupõem a existência de uma esfera pública, ambiente propício ao uso público 

da razão, bem como à alteridade a partir do encontro de diversos pontos de vista e argumentações. É dessa forma que a ideia de 

formação entra no terreno da política. Tanto para Gadamer quanto para Kant há a necessidade do encontro entre homens e 

mulheres onde estes possam falar e ouvir, onde possam manifestar sua singularidade. Entendemos a esfera pública como 

Arendt, ―A esfera pública, enquanto mundo comum, reúne-nos na companhia uns dos outros e, contudo, evita que colidamos 

uns com os outros (...)‖ (2009, p. 62). 

No desaparecimento da esfera pública, o mundo comum, o próprio sentido de formação está  abalado e ocorre um processo de 

privatização, ―(...) os homens tornam-se seres inteiramente privados, isto é, privados de ver e ouvir os outros e privados de ser 

vistos e ouvidos por eles‖ (idem, p. 67). É justamente na esfera pública que os homens podem revelar a sua singularidade; e 

para tal, necessitam da política. 

Entendemos política não como a administração estatal, a gerência pública ou os representantes eleitos para ocupar o Estado. 

Não se trata da política dos governantes nem das eleições. Aqui compartilhamos com o sentido de política que Arendt enuncia: 

a ação em comum acordo, a ação conjunta entre homens em virtude da pluralidade, ou seja, o fato de que não há nenhum ho-

mem igual a outro possibilita que esses se encontrem e ajam conjuntamente. Dessa maneira, para a pensadora há uma estrita 

ligação entre política e liberdade: a política como ação entre os homens, numa esfera pública, num espaço onde a pluralidade 

dos homens possa surgir e onde a liberdade encontre ambiente propício para aparecer. Com a política se funda a liberdade. Esta 

é a razão de ser daquela. A liberdade arendtiana pode ser vivida apenas na ação. ―Os homens são livres (...) enquanto agem, 

nem antes, nem depois; pois ser livre e agir são uma mesma coisa‖ (2000:199). 

Todas essas aproximações parecem muito distantes da universidade contemporânea. 

Formação, experiência e política necessitam de elementos cada vez mais escassos, senão inexistentes, na universidade. Pode-

mos seguramente afirmar que qualquer aparecimento de experiência genuína, política e formação é resistência ao modelo hege-

mônico de universidade adequada ao presente histórico. É justamente nessa condição que a existência de uma incubadora tec-

nológica de cooperativas populares dentro da universidade, propondo-se a  funcionar de modo autogestionado, pode ser enten-

dida, aos moldes de Silva (2001), como negação do presente histórico, uma recusa ao movimento de adaptação. 
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Particularmente, sobre a ITCP-USP, trata-se de programa de extensão universitária vinculado à Pró-Reitoria de Extensão Uni-

versitária, que inicia suas atividades em 1998. Seu trabalho objetiva o fortalecimento de ações de Economia Solidária, seja na 

incubação de empreendimentos econômicos solidários, na formação ou fortalecimento de redes económicas solidárias ou na 

formação de estudantes, trabalhadores e professores em torno de temáticas da Economia Solidária e da autogestão. Seus prin-

cípios de atuação são a autogestão, a interdisciplinaridade, a educação popular e a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e 

da extensão. 

Barbieri (2008), em seu estudo sobre a ITCP-USP, entende que a atuação da Incubadora tem relevância pública por lidar com 

questões da economia e do mundo do trabalho. Essa relevância a transforma em um espaço agregador de estudantes. A possi-

bilidade deles interferirem em questões públicas, com a utopia da transformação social, é que faz da incubadora um espaço 

propício à Política. Para a autora, a Incubadora é um espaço político na medida em que contempla a dimensão do comum, da 

pluralidade e da ação (Idem: 60). Isso se deve à opção da incubadora em ser autogestionária. Torna-se o espaço um rico am-

biente formativo ao unir professores, estudantes e funcionários, para conjuntamente refletirem sobre os mais diversos proble-

mas enfrentados pela incubadora e a partir da igualdade no uso da palavra e na tomada da decisão constroem caminhos coleti-

vos de ação. 

O estudo de Barbieri mostra como a incubadora é entendida pelos estudantes como um espaço de formação política dentro da 

universidade. A partir de entrevistas com estudantes que trabalharam na incubadora diversas épocas, a autora, conclui que o 

espaço da incubadora é um espaço político. Em outras palavras podemos entender a incubadora como uma experiência política 

ao possibilitar a política, o encontro entre pessoas para agirem conjuntamente, em um modelo radicalmente democrático.  

Na prática, o funcionamento da incubadora se dá a partir das diretrizes coletivas que saem do espaço coletivo de tomada de 

decisões que é chamado de conselho, instância que reúne todos os trabalhadores da incubadora. Há projetos ocorrendo simul-

taneamente, sendo divididos por equipes de trabalhos que compõe outros espaços de decisão subordinados ao conselho. Tanto 

a escrita dos projetos quanto a sua execução é feita em parceria entre os estudantes, funcionários e professores. Daí nasce a 

autogestão da incubadora. 

É evidente que o termo autogestão, como os termos políticos por excelência, tem significado bastante amplo. Trata-se menos 

de uma definição teórica do que de um sendo comum das inúmeras práticas radicais de democracia que se instauraram em 

diversas épocas e âmbitos da sociedade. Podemos encontrar a autogestão nos conselhos operários em inúmeras revoluções, na 

forma de definição dos trabalhadores para a coletivização dos meios de produção, como para as formas de funcionamento de 

diversas organizações que tem como ponto central a democracia radical. 

No caso da incubadora ela é autogestionária justamente nesse último sentido. É evidente que ela está subordinada a uma estru-

tura organizacional da própria universidade e faz parte do corpo estatal. Porém, até o limite dessas estruturas, a incubadora se 

propõe a ser radicalmente democrática, portanto, autogestionária. Tanto o ambiente proporcionado por essa opção de organi-

zação quanto pela tensão gerada entre esse modo de funcionamento e o da vigente estrutura da universidade são profundamen-

te formativos a todos que passam pela incubadora. 

São formativos na medida em que proporcionam uma experiência política autêntica no encontro de iguais que agem conjunta-

mente. Não é sem razão que as incubadoras que compartilham dessa práxis acabam também por tensionar sua própria existên-

cia dentro da universidade ao propor uma prática de política e organização completamente diversa da hegemônica.  

A existência da incubadora é sempre crítica, em duas acepções. Crítica na sua proposta de olhar para o mundo e buscar julga-

mentos radicais que principiem uma ação, buscando olhar além da superficialidade. Mas também crítica por que é uma 

existência permanentemente em crise. Lembrando a assertiva de Arendt (2000: 223) sobre a fundamental importância da crise, 

―uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exige respostas novas ou velhas, mas de qualquer modo julgamentos di-

retos‖. O trabalho das incubadoras é crítico porque exige a todo momento julgamentos diretos à realidade, ao mundo econômi-

co e social. 
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Por ser um processo de recusa, resistência e criação, há muitas dificuldades, enfrentadas por todas as incubadoras de coopera-

tivas populares. A começar pela própria extensão universitária, pé institucional que a incubadora se vincula, e que ainda pro-

clama os mesmos objetivos do extensionismo europeu do século XIX. O próprio conceito de extensão universitária se encon-

tra em disputa. 

Para Silva, que se apóia nas concepções de Adorno, se não é possível reverter a atual adaptação, pode-se ter uma atitude de 

recusa a ela. É na negação do presente que se possibilita a compreensão de que ―(...) a experiência inclui uma relação transfor-

madora com o objeto, o que vem a ser também uma transformação do próprio sujeito‖. (2001, p. 31) Se a experiencia pode se 

degenerar em adaptação, ela também pode se aproximar da formação a partir dessa recusa. 

É dessa forma que a incubadora, dentro da universidade, possibilita um espaço de formação, política, que nega o movimento 

privatista e hegemônico da sociedade. A partir do diagnóstico de Silva da perda do sentido de formação na universidade con-

temporânea, estudar uma experiência que aponta para caminhos diversos daqueles hegemônicos para a universidade é funda-

mental para entender a própria experiência universitária atual. Pensar como se dá a formação a partir da experiência da ITCP-

USP é entender as possibilidades de resistência a um modelo hegemônico de universidade e os seus sentidos. 
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RESUMO 

A Incubadora de Economia Solidária, Desenvolvimento e Tecnologia Social – ITECSOL/UNIJUÍ-, desenvolve-se desde 2004 

como um projeto de extensão universitária que visa articular a Economia Solidária com o desenvolvimento regional e as tecno-

logías sociais. Neste artigo buscamos historiar as diferentes etapas e metodologias que o projeto vivenciou nos últimos sete 

anos. Enfatizamos a produção e interlocução de conhecimentos e as interações entre empreendimentos econômicos solidários e 

os saberes acadêmicos, técnicos e profissionais da universidade tendo como aporte teórico autores que se preocupam com o 

processo coletivo de produção do trabalho para garantir a dignidade, autonomia, trabalho e renda dos sujeitos historicamente 

excluídos do convívio social – atores de sua práxis. O artigo estruturou-se enfocando quatro aspectos: o processo organizativo 

e educativo da Incubadora, o papel educativo das experiências associativas, a cooperação como possibilidade de recomeço, e a 

contribuição da extensão universitária. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Economia Solidária; Incubação de Empreendimentos econômicos; Aprendizagens coletivas. 
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Nadia Scariot2 
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O Projeto de Extensão: Incubadora de Economia Solidária, Desenvolvimento e Tecnologia Social - parte do Programa de Ex-

tensão Cidadania e Movimentos Sociais da UNIJUÍ - vem constituindo-se em um importante espaço de reflexão e educação, 

uma vez que oportuniza uma interação cooperativa com diferentes agentes da sociedade civil, bem como uma reflexão crítica 

sobre os mesmos. 

O Projeto que iniciou em 2004, passou a contar com apoio material da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP -, através 

do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares – PRONINC. Nesses seis anos de atuação, a ITECSOL atra-

vés do PRONINC, contou com dois projetos aprovados na íntegra, cuja execução levou dois anos. Atualmente, tem um projeto 

com status de aprovação no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV.  
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As inconstâncias dos recursos financeiros, nunca foram empecilho para a ITECSOL/UNIJUÍ que sempre manteve o objetivo 

de associar a Economia Solidária com o desenvolvimento regional e as tecnologias sociais. Inicialmente, fez parte da Rede 

UNITRABALHO e a partir de 2009 passou a integrar a Rede ITCPs - Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares. 

Suas atividades são desenvolvidas com base nos seguintes eixos: (a) Promoção/divulgação/articulação da Economia Solidária 

na Região Noroeste do RS; (b) Formação e capacitação de empreendedores, gestores públicos e (c) agentes de Economia So-

lidária e Redes de comercialização solidária. Cada um desses eixos agrega uma série de atividades, que são geradoras de con-

hecimentos, saberes e competências. 

Como sujeitos, agentes cotidianos, atores apaixonados pela construção coletiva, entendemos um projeto como processo, e 

como tal deva ser fertilizado pela crítica e autocrítica de seus sujeitos, cujas autorias denunciam as especificidades das trajetó-

rias, o singularismo das experiências, as diferenças e as nuanças de concepções. Esta diversidade articula-se no processo de-

mocrático e participativo, produzindo, renovando e fecundando a sua caminhada. Tudo isso reporta à concepção de universi-

dade assumida pela UNIJUÍ, cujo compromisso social é interagir no processo de desenvolvimento regional, produzindo, di-

fundindo e trocando conhecimentos voltados às demandas hodiernas. Ou seja, a UNIJUÍ busca interagir no processo de de-

senvolvimento regional, em uma construção científica e cultural, através da promoção da educação em todos os níveis, refle-

tindo e (re)significando o processo de desenvolvimento. Essas reflexões vão ao encontro de Azevedo (2000, p.93) para quem 

os acúmulos científicos e tecnológicos, embora concentrados e monopolizados pelos centros de decisões mundial, são pa-

trimônios da humanidade. Resultam da construção de homens e mulheres na singularidade do ser humano em sua historicida-

de e sua capacidade de acumular e construir conhecimentos de superar-se cotidianamente, abrindo novos caminhos, novas 

perspectivas com a permanente transformação de suas condições de existência. Isso só terá eco se pensarmos uma sociedade 

cooperativa, cuja interação das diversas frentes de construção da cidadania se interligam. 

Em vista disso, democratizar o conhecimento significa também o acesso à tecnología necessária para uma vida melhor. Ao 

encontro dessas reflexões, historiamos o processo de incubação na UNIJUÍ. 

 

1. O PROCESSO ORGANIZATIVO E EDUCATIVO DA ITECSOL 

A ITECSOL dispõe de técnicos que trabalham na assessoria aos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES). A equipe 

constrói seu trabalho de forma coletiva e autogestionária – a partir do estudo e da análise de práticas, que são discutidas com 

freqüência nos espaços semanais de reuniões, em momentos especiais de aprendizagem chamados de Ciclos de Estudos e 

também em espaços de diálogo com os departamentos da Universidade, com os poderes constituídos e com a comunidade em 

geral. 

Alguns membros atuam na assessoria direta, realizando diagnósticos e planejamentos participativos, bem como auxiliam na 

organização de reuniões e atividades, outros envolvemse nas ações de formação e apoio a todo o movimento da Economia 

Solidária. É uma via de mão dupla, pois ao mesmo tempo em que são realizadas ações especificas e/ou de caráter mais amplo 

em prol dos empreendimentos, também a Equipe envolvida absorve subsidios teórico-práticos que a fortalecem e enriquecem 

com ânimo e novos desafios, pois as ações não tem um fim em si mesmas, ao contrário, elas apontam novas necessidades, 

encontram caminhos e possibilitam um valoroso diálogo entre o meio acadêmico e os empreendimentos. 

Podemos dizer, então, que a equipe que trabalha no Projeto é mediadora do conhecimento e da formação do sujeito-membro 

do empreendimento. 
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Os integrantes, além de construtores de saberes, também são aprendizes. Para Rotili (2006, p. 21), que fez parte da equipe téc-

nica da ITECSOL, muitas metodologias foram construídas observando as frontes suadas e olhares desejosos de dignidade, dos 

trabalhadores dos empreendimentos, que buscavam na organização cooperativa uma forma de reconstrução da vida e do mun-

do. A autora destaca, ainda, que os profissionais que prestam serviços aos EES, para além de planejamento estratégico, meto-

dologias de assessoria baseadas na autogestão e solidariedade, devem ter um olhar específico a cada realidade. 

Cada olhar, cada ação desses profissionais são atravessados pela bagagem pessoal e cultural além da trajetória acadêmica, 

apontando áreas multidisciplinares, como, Administração, Antropologia, Ciências Biológicas, Comunicação Social, Contabili-

dade, Direito, Economia, História, Pedagogia, Serviço Social, Sociologia, entre outras, que se agregam às ações da ITECSOL, 

cada qual com suas peculiaridades e todas em busca de contribuir com o processo. Essa variedade agrega o gozo da diversida-

de, na qual todos são bem vindos e chamados a contribuir. O caráter interdisciplinar é um aspecto relevante na ITECSOL, des-

de sua constituição, e por este motivo muitos ainda se achegarão à Equipe. 

Como processos orientadores para definição dos grupos incubados foram definidos alguns pré-requisitos simples, porém im-

portantes, como a necessidade de o grupo atuar com características de um empreendimento solidário (mesmo que assim ainda 

não se identifique), ter a perspectiva de geração de trabalho e renda e estar disposto a participar de espaços de formação em 

Economia Solidária, entre outras. 

O processo de incubação constituiu-se em três estágios - pré-incubação, incubação e pós-incubação. Inicialmente, as demandas 

formais dos empreendimentos são recebidas. Após, realiza-se um diagnóstico socioeconômico, que é avaliado coletivamente 

pela equipe e empreendedores, discutindo-se a viabilidade econômica e relevância social da proposta. A incubação dá-se atra-

vés de planejamento estratégico e acompanhamento do empreendimento por assessores técnicos, que auxiliam nas suas 

reuniões, promovendo orientações e apoio sócio-familiar, buscando qualificar a viabilidade econômica, a autogestão e o de-

senvolvimento humano, em que são trabalhados os princípios do associativismo, cooperativismo, da autogestão, além de con-

hecimentos técnicos específicos. Após a consolidação desses EES, estes passam para a fase de pós-incubação, com ações mais 

pontuais. 

Como EES em estágio de pós-incubação, citamos: Padaria Vida Nova, UNICOOS (União Cooperativa de Serviços) que atuou 

nas áreas de construção civil, confecção e serigrafia, ambas de Ijuí e a Ecos do Verde (Associação, Reciclagem, Educação 

Ambiental) de Santo Ângelo – RS. Passam pelo estágio de incubados os seguintes empreendimentos: Associação de Catadores 

de Materiais Recicláveis de Ijuí (ACATA), o segmento de derivados de cana-deaçúcar da Cooperativa de Agricultores Fami-

liares Agroecológicos e Coloniais do Noroeste (NATUAGRO), ambos de Ijuí e a Cooperativa de Pequenos Produtores de Lei-

te da Linha Gramado (COPEQ) de Panambi- RS. Consideramos em estágio de pré-incubação: um grupo que integra a Feira de 

Economia Solidária – FECONSOL - com aproximadamente 20 integrantes que participam mensalmente das edições da Feira 

no Campus da UNIJUÍ. Projeta-se ainda, para o ano de 2011 a incubação de dois novos grupos de Reciclagem de Ijuí, através 

do Programa REVIVA4. No campo da agricultura familiar, dois novos grupos estão em fase de diagnóstico e recebi-

mento de demandas: Associação de Produtores de Coronel Barros e Associação de Feirantes do Assis Brasil de Ijuí. 

Dentre os empreendimentos já incubados pela ITECSOL destacamos o trabalho desenvolvido em três linhas: reciclagem, agri-

cultura familiar e artesanato. 

Gonçalo Guimarães (2000, p. 111) ao trabalhar com a questão das incubadoras tecnológicas de cooperativas populares parte 

do princípio de que a universidade, quando responsável pela proposição e execução de um projeto de intervenção econômica e 

geração de trabalho e renda, como a incubação de empreendimentos, acaba desenvolvendo de forma plena a extensão universi-

tária. 
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Quanto à promoção/divulgação/articulação da ES, a Incubadora, busca contribuir efetivamente na promoção da Economia So-

lidária, através do apoio à realização de Fóruns Regionais na Região Noroeste Colonial e Alto Jacuí (realizados alternadamen-

te em Ijuí, Panambi e Cruz Alta) e nas Regiões Fronteira Noroeste e Missões. Manteve-se ativa nos encontros dos fóruns gaú-

chos e nacionais.  

A Incubadora também participou dos processos das duas edições da Conferência Nacional de Economia Solidária - CONAES. 

Na I CONAES – em 2006, a ITECSOL envolveu-se desde a fase regional até a fase nacional. Desse processo de articulação, 

podemos destacar a parceria com diversos empreendimentos, entidades de apoio, movimentos sociais e gestores públicos re-

afirmando o que versa seu documento: 

a realização da Conferência Nacional de Economia Solidária, em 2006, e de seus processos preparató-

rios, nos Estados, representam um importante espaço de formação e difusão da Economia Solidária, além 

de contribuir para a definição de diretrizes que nortearão as políticas públicas de Economia Solidária 

(SENAES, 2006, p. 11). 

No mesmo espírito, a II CONAES, realizada em junho de 2010, que resultou no documento - Pelo direito de produzir e viver 

em cooperação de maneira sustentável – veio de encontro ao trabalho desenvolvido pela ITECSOL, especialmente pelo o 

apoio aos fóruns e as redes de economia solidária, valorizando a intercooperação e o aprendizado mútuo. Conforme podemos 

observar no Documento Base da II CONAES: 

O fortalecimento organizativo da economia solidária enquanto movimento, por meio do fortalecimento 

dos fóruns e redes, da criação e aprimoramento de empreendimentos econômicos solidários, das práticas 

e iniciativas de autogestão, de integração de setores da economia popular, de construção de redes e com-

plexos de produção, comercialização, consumo e trocas solidários em que se tornam possíveis a ajuda, a 

intercooperação, o aprendizado mútuo entre os empreendimentos econômicos solidários (SENAES, 2010, 

p. 11). 

Fortalecendo as experiências da Economia Solidária na Região, a incubadora foi responsável pela realização de quatro etapas 

do Mapeamento: 2004, 2005, 2007 e 2009. Nos três primeiros anos, a UNIJUÍ contribuiu no mapeamento das regiões Noroeste 

Colonial, Alto Jacuí, Fronteira Noroeste e Missões. Já no último ano a ITECSOL foi parceira à UNISINOS e mapeou toda a 

metade oeste do Rio Grande do Sul, revisitando os 377 EES já identificados e mapeando 372 novos grupos. Nesses quatro 

anos, atingiu um número de 749 EES classificados como de Economia Solidária no SIES5. 

A divulgação sempre foi um importante instrumento para socializar as conquistas desse novo movimento. Desde o início do 

projeto, em meados de 2005, vem sendo enviados releases aos meios de comunicação, como, rádios, jornais, web sites e redes 

de TV. Nos días atuais, essa pratica permanece, acrescentando que semanalmente temos canais de mídia que buscam infor-

mações sobre os acontecimentos da ES, da ITECSOL e dos EES. 

A ITECSOL lançou, em 2006, através dos Cadernos UNIJUÍ a Série Economia Solidária, objetivando sistematizar as ex-

periências vivenciadas pelos EES, colaborando com os trabalhos de acadêmicos, pesquisadores e grupos de estudos. Até 2008, 

foram lançadas seis edições, com os mais diversos títulos: As raízes históricas da Economia Solidária e seu aparecimento no 

Brasil; I Conferencia Nacional de Economia Solidária: Economia Solidária como Estratégia e Política de Desenvolvimento – 

do Documento Base ao Documento Final; Organizações Solidárias e Cooperativas: espaços de educação e bases da Economia 

Solidária e Associativismo: iniciativas que reforçam os laços sociais; Economia Solidária e Desenvolvimento Local; Emergên-

cia do Cooperativismo, Reestruturação do Capital e Economia Solidária e o Papel do Serviço Social em Empreendimentos  
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Solidários. A sexta publicação apresentou três títulos: a) Em torno de que solidariedade construir um novo contrato social? & 

Economia Solidária, educação e desenvolvimento, b) Processo educativo em Incubação de Economia Solidária: uma experiên-

cia, c) A Incubadora de Economia Solidária: um espaço educacional, sob a ótica de uma bolsista de extensão. Os cadernos fo-

ram comercializados via e-mail ou vendidos diretamente nos eventos relacionados à ES. 

As atividades desenvolvidas pela ITECSOL sempre foram sistematizadas em relatórios, minutas ou tombamentos, as quais 

serviam como base para publicações de artigos, posters e as edições dos Cadernos UNIJUÍ. A escrita fazia parte do cotidiano 

das atividades sendo que estagiários, bolsistas, técnicos e professores extensionistas assumiam esse compromisso. Dessa ma-

neira, no ano de 2010, iniciaram-se os trabalhos de toda a equipe, para a publicação de um livro: Economia Solidária: sistema-

tizando experiências de incubação, que teve o apoio da FINEP e outros parceiros e estará disponível a partir de 2011. 

Buscou-se contribuir com as práticas de incubação de empreendimentos económicos solidários, compartilhar as experiências e 

historiar o modo como ocorre essa forma alternativa de desenvolver a economia na Região Noroeste do Estado do Rio Grande 

do Sul.  

A incubadora oferece cursos sobre economia solidária para gestores públicos, empreendedores e apoiadores e busca inserir os 

trabalhadores na rede formal de ensino (em especial nos programas de Alfabetização e EJA – Educação de Jovens e Adultos). 

Realiza parceria com entidades como Sistema S6 e outras universidades, para capacitações específicas (artesanato, inclusão 

digital, etc.). A incubadora também desenvolve oficinas aos EES mapeados e a todos os interessados na temática da Economia 

Solidária.  

Já no ano de 2006, foi proporcionado aos EES, capacitações mais específicas, onde em parceria com a Universidade Regional 

Integrada – URI -, foi realizado um curso de Inclusão Digital para associados e familiares do Ecos do Verde. Aconteceram, 

também, curso de alfabetização para associados da ACATA, promovido pelo SESI, curso de capacitação em panificação para a 

Padaria Vida Nova, além de um curso de agroecologia e manejo de canade- açúcar para NATUAGRO, entre outras diversas 

capacitações especificas. 

Segundo Paulo Freire, somente há aprendizagem quando o objeto passa a ser sujeito. Gutiérrez (1999, p. 111) destaca que no 

processo de formação do sujeito, emissores e receptores enviam e recebem mensagens, sendo assim, enriquecem e valorizam 

processo de auto-aprendizagem. 

As organizações dos empreendimentos econômicos solidários são espaços de educação ―espaços de educação política, tomando

-se o seu sentido etimológico grego‖ (FRANTZ, 2006, p. 7). Para Frantz (idem), a política significa sair da individualidade 

para encontrar-se no coletivo, na comunidade, para debater, empreender. Ainda segundo o seu raciocínio, isso produz muda-

nças e transformações no ser individual, a experiência coletiva produz novos pensamentos, novos valores, novos comportamen-

tos e novas ações. 

A Economia Solidária, assim como as práticas cooperativas e associativas, representam processos de produção de conhecimen-

to, educação e aprendizagens. ―A educação é um fenômeno que acontece no espaço das relações sociais‖ (FRANTZ, 2006,p. 

8). Ela acontece em todos os espaços que envolvam relações humanas e não apenas nos espaços formais, como a sala de aula.  

Nessa perspectiva, os EES são espaços valorosos de saber popular, de construção de alternativas e de saberes cunhados na du-

reza da vida cotidiana, por vezes muito distantes das condições que julgamos ideais para essa ou aquela situação. Nos empreen-

dimentos testemunhamos muitas dificuldades como a falta de acesso a serviços básicos de saúde, segurança, saneamento e con-

dições de vida dignas. A baixa escolaridade traz limitações importantes. Porém, lá também presenciamos momentos de muita 

solidariedade entre os integrantes que, por compartilharem dos mesmos desafios, discutem aspectos de uma realidade que só 

conhecemos teoricamente. Produzem conhecimentos a partir das experiências de vida acumuladas e que ainda precisam ser 

sistematizadas. 
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Cabe destacar que as aprendizagens com os empreendimentos tem muito a ver com a forma como os grupos se organizam. Em 

nossas ações, estabelecemos prazos e etapas para cada ação/atividade, de forma quase mecânica. Nos momentos de contatos 

com os empreendimentos um dos primeiros desafios foi aprender a respeitar uma relação diferenciada com o tempo. Nosso 

tempo é um e dos empreendimentos é outro. Não é possível apressar algo que se pretende um processo educativo continuo, 

efetivo, permanente e emancipador.  

Foi preciso que a Equipe começasse por trabalhar aspectos simples para nós, mas desconhecidos para muitos, como o fato de 

ser necessário preparar uma reunião e /ou encontro, prever um espaço com condições mínimas, estabelecer pauta, horários e 

fazer encaminhamentos. Valorizar as discussões e encaminhamentos da cada reunião para que todos sentissem a necessidade 

de estar ali nos momentos marcados para concordar ou discordar dos encaminhamentos. O caráter de seriedade das reuniões é 

um aspecto que demora a ser elaborado nos empreendimentos, via de regra. 

Um desafio importante para a Equipe foi a de trabalhar com a presença constante de crianças pequenas acompanhando suas 

mães nos encontros. Sabendo ser essa uma condição primeira para que as mulheres participem dos espaços, um dos desafios 

foi discutir com a Equipe e com os empreendimentos, formas de garantir atividades adequadas para cada grupo de acordo com 

a faixa etária. Muitas discussões não deram o retorno esperado, outras, porém, até surpreenderam como, por exemplo, uma 

Oficina de Desenhos realizada na ACATA, pelos acadêmicos do curso de Pedagogia da UNIJUÍ. Os materiais utilizados fo-

ram papel pardo, pincéis e tintas à base de água. Os desenhos foram de tal forma elaborados que acabaram servindo de en-

feites para o momento de inauguração do Galpão de Reciclagem e, mais tarde, ilustraram a Revista periódica Espaço da Esco-

la publicada pela Editora da UNIJUÍ. Ações simples e construídas coletivamente que resultaram em momentos de elevação da 

autoestima das mães e das crianças envolvidas, mais que isso, apontam para um processo educativo em amplo sentido, que 

contempla todos os atores envolvidos. 

Os integrantes dos empreendimentos buscam a união e a coletividade, em função de suas necessidades e interesses pessoais. 

Formam laços sociais, de amizade e emoção e essa construção coletiva faz nascer a responsabilidade social e a solidariedade. 

Segundo Frantz (2006), os seres humanos educam-se pela comunicação crítica, pelo debate e argumentação, que envolve os 

mais diferentes modos de vida dos associados, a sua bagagem cultural. ―A pedagogia é uma relação social, através da qual 

fluem forças, interesses, visões de mundo, ideologias, no sentido da socialização (...) na confluência das opiniões, no diálogo 

dos saberes, constrói-se a cooperação, processa-se a educação e define-se o sentido pedagógico‖ (FRANTZ, 2006, p.12). 

A universidade é um espaço multidisciplinar de idéias e de posições antagônicas. Partimos do entendimento de Barbisan 

(2004, p. 16), de que a Universidade é orientada pela necessidade de integração livre e dinâmica com a sociedade. Não é pos-

sível que o conhecimento na sua dimensão universal fique restrito e limitado em seu interior. A extensão, aliada à pesquisa e 

ao ensino, preenchem essa lacuna, produzindo conhecimento e colocandoo á disposição da sociedade. Sendo assim, a 

ITECSOL/UNIJUÍ esforça-se por desenvolver seu papel no processo educativo universitário, pois além de gerar conhecimen-

to, cuida de conseguir com que todos os envolvidos no movimento da Economia Solidária apropriem-se e desenvolvam novos 

saberes. 

Em 1988, a Constituição Brasileira colocou a Extensão em igualdade com o Ensino e a Pesquisa, destacando sua importância 

e seu reconhecimento enquanto ciência. O Fórum Nacional de Pró-Reitores das Universidades Públicas Brasileiras (1998) 

escreveu um dos documentos mais importantes para a extensão universitária, que diz: ―A Extensão Universitária é o processo 

educativo, cultural e científico, que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre a universidade e a sociedade‖ (BARBISAN, 2004, p. 7). A comunidade acadêmica tem a oportunidade de encontrar, na 

sociedade, materialidade para a elaboração da práxis do conhecimento científico, através da discussão, da polêmica e do con-

traditório. 
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2. O PAPEL EDUCATIVO DAS EXPERIÊNCIAS ASSOCIATIVAS 

Os EES, para além de seu sentido econômico, têm enfatizado constantemente o caráter educativo destas experiências. O asso-

ciativismo, ao propor a vivência de práticas solidárias no desenvolvimento da economia, apresenta-se também como um es-

paço de ensinoaprendizagem, pois, na sociedade do capital, em que os valores predominantes são o individualismo e o hedo-

nismo, a economia solidária nos ensina que, para fazermos uma sociedade mais justa e igualitária, é preciso aprender a sermos 

mais solidários e mais amorosos, conosco, com os outros e com o meio em que vivemos. É necessário aprender também que os 

valores humanos, a dimensão espiritual e ambiental, devem estar na base de nossa existência, e que é a partir destes que vamos 

pensar as relações sociais e a própria economia, partilhando resultados e conquistas. Se isso, num primeiro momento, parece 

ser utópico, insiste-se que isto é uma a-pren-di-za-gem. 

A natureza do ser humano é complexa e ambígua. Ela é assim e não pode ser mudada. (...) A educação para a cooperação não 

deve ser dirigida no sentido de querer alterar a natureza humana, mas de possibilitar a construção de relações cooperativas, em 

vez de acentuar o individualismo. Em sua origem, o termo educação (e + ducere) indica para a superação do individualismo. 

Não da individualidade (FRANTZ, 2006). 

O processo educativo que permeia a Economia Solidária, aliado a projetos de educação popular, ajuda o sujeito a compreender 

o mundo em que ele vive, fazendo-o perceber-se como efeito de um sistema que o explora, marginaliza e o torna descartável 

quando não consegue se integrar a ele. Porém, ao mesmo tempo em que discute as mazelas sociais, ao invés de conformar-se 

com elas, propõe e cria novas alternativas, a partir de novos valores de solidariedade e cooperação entre as pessoas. 

Os empreendimentos associativos propõem a cooperação, não apenas no sentido de unir forças para minorar a situação de vul-

nerabilidade para poder novamente se inserir na sociedade, através do poder de compra e acesso aos bens materiais. A coope-

ração proposta pretende ser um movimento alternativo em que o consumo apareça, apenas, como necessário para saciar as ne-

cessidades humanas: comer, beber, vestir, morar, deslocar-se, entre outros, 

sem, entretanto, apropriar-se destas necessidades e fazer delas o ponto de partida para outras tantas, criadas para justificar a 

venda de produtos no mercado capitalista. 

Neste contexto, as associações de reciclagem, uma das linhas que se destaca no processo de incubação da ITECSOL, têm se 

apresentado como um espaço importante de reconstrução do trabalho e da vida coletiva em sociedade, possibilitando aos tra-

balhadores do lixo se re-apropriarem do processo de trabalho em sua totalidade. Este processo, no entanto, ocasiona uma mu-

dança identitária na vida desses trabalhadores e trabalhadoras, que a partir dessa nova atividade – com o lixo – se deparam com 

a necessidade de terem que produzir  sobre si e sobre seu trabalho uma nova aprendizagem, e, por conseguinte, aprender tam-

bém uma nova relação consigo, com o outro, com o saber, com o trabalho. 

 

3. A COOPERAÇÃO COMO POSSIBILIDADE DE UM RECOMEÇO 

Diante da situação de dificuldade em que se encontram, muitos se conformam e se ―acostumam‖, por entenderem que as coisas 

são assim mesmo, melhor seria dizer, por não entenderem que pode ser diferente. Outros, porém, não contentes e não confor-

mados com a situação, perguntam-se por alternativas possíveis para fazer o enfrentamento da situação. Nesta busca por solu-

ções, encontram na forma associativa possibilidades de recomeçar. 

É válido destacar que grupos se formam em muitos momentos da história para resolverem problemas pontuais como buscar 

ajuda para esse ou aquele problema, reivindicar aumento de salários, construção de estradas, greves, protestos e/ou outras infi-

nitas ações. Geralmente, esses grupos se desfazem tão logo os objetivos são alcançados. O que observamos no movimento pela  
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Economia solidária é que há muito mais em jogo que simplesmente garantias financeiras. O que está se propondo a construir é 

um novo modelo de relações sociais em que o homem está em primeiro lugar, onde os valores como solidariedade e coope-

ração são aspectos fundantes de qualquer ação. São princípios. Nos empreendimentos incubados pela ITECSOL acompanha-

mos mudanças importantes de postura em relação às reuniões, aos objetivos dos grupos e à vida em amplo sentido.  

Os integrantes dos empreendimentos que participam de espaços de formação começam a discutir política, economia, coopera-

tivismo, e as razões pelas quais muitos estão vivendo sem ter assegurado direitos sociais básicos. Importante é a constatação 

de que as mudanças alcançadas são de caráter coletivo, envolvendo espaços como os Fóruns de Economia Solidária, que forta-

lecem o movimento em caráter nacional. 

Andrioli (2001, p. 26), em seus estudos sobre as práticas cooperativas, pergunta: ―qual é a explicação para a atitude cooperati-

va dos seres humanos?‖. Em resposta ele mesmo considera que ―é a necessidade que gera a relação cooperativa entre os ho-

mens. Ou seja, quando o ser humano se torna consciente de sua incapacidade de resolver individualmente um problema que 

lhe diz respeito, a tendência é solicitar o auxílio de seu semelhante‖. E, na sociedade capitalista em que vivemos, com valores 

cada vez mais individualistas, o apoio dos semelhantes parece ainda tornar-se possível, a partir dos empreendimentos associa-

tivos. 

No caso da ACATA, para exemplificar, esse auxílio também foi solicitado. Para uma minoria, e em parte apenas, a intenção 

era constituir uma associação com a finalidade de torná-la um locus de reflexão, de trabalho, um meio de vida, enfim. Porém, 

para a maioria a associação passou a representar a possibilidade de continuarem sendo tutelados, agora não mais pelo Estado, 

mas pela universidade – a UNIJUÍ –, que também representa o instituído. Importante descontruir7, com eles, a idéia de que 

precisam ser sempre ―carregados‖ por outrem. Identifica que esta é uma das primeiras aprendizagens a serem desenvolvi-

das.  

Entre as tantas dificuldades enfrentadas pelos empreendimentos associativos também está a desconfiança entre os membros e o 

sentimento de competitividade. Para Rodríguez (2002, p. 354) ―o trabalho na cooperativa pode gerar laços de solidariedade 

que reduzem a falta de confiança nos companheiros e no resto das pessoas alheias ao círculo familiar que caracteriza os reci-

cladores‖. 

Na intenção de romper com os tutelamentos, reforçar laços de solidariedade, minimizar sofrimentos desses sujeitos e resgatar a 

confiança entre os associados, as assessorias se apresentam como capazes e preparadas para dar um novo direcionamento a 

esses entraves sociais. Comumente, porém, tanto na visão dos assessores quanto dos ―participantes‖, estes “precisam sempre 

dos outros pra tá se assessorando”, como diz um participante de um empreendimento assessorado pela ITECSOL. 

4. A CONTRIBUIÇÃO DA UNIVERSIDADE 

Referindo-se ao papel desempenhado pelas pesquisas acadêmicas e aos trabalhos desenvolvidos pelas extensões universitárias, 

Garcia e Valla (1996) asseveram que estas nem sempre têm conseguido ler as experiências populares. Não raras vezes aconte-

ce que o conhecimento acadêmico, ao fazer uma leitura dos conhecimentos populares, acaba subalternizando estes conheci-

mentos quando tenta interpretar as falas populares, impedindoas de se revelarem: 

Será suficiente conhecer a realidade dos grupos com os quais se trabalha para que se possa transmitir 

informações, ou seria necessário mais do que isso? E o que é ―conhecer a realidade dos grupos‖? Será 

que a solução é simplificar a mensagem, ―enxugar os conteúdos‖, como tantas vezes fazem as professo-

ras? Haveria possibilidade de construção de um novo conhecimento, que seja resultado de uma relação 

desigual entre as partes?  
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Será possível estabelecer um diálogo construtivo e respeitoso entre os saberes acadêmicos e os 

saberes populares, diálogo que ultrapasse a desigualdade estrutural das classes, dos gêneros, das 

raças e etnias, que rompa com a distância artificialmente criada pelos que se colocaram ―em cima‖ 

e os que foram colocados ―embaixo‖? (Garcia, Valla, 1996, p. 10) . 

Na mesma linha de raciocínio de Garcia e Valla, pode-se conjeturar: os trabalhos de assessoria, realizados pelas extensões 

universitárias, são realizados com base em longos e sérios anos de dedicação à pesquisa, na intenção de compreender a reali-

dade, para que, de posse desse entendimento, se possa intervir sobre ela. Uma das conclusões a que se chegou é a de que a 

promoção da cooperação torna possível o resgate dos vínculos sociais, através do trabalho e da convivência solidária. Esses 

saberes são repassados aos segmentos marginalizados como sendo a solução para os problemas destes. No entanto, muitas 

vezes não se leva em consideração que, assim como o pesquisador precisou de tempo para compreender a realidade, com suas 

relações, também o sujeito oprimido terá que ter seu tempo de descobertas respeitado. Em muitos casos, senão na maioria, isso 

não é levado em consideração, o que faz com que as assessorias se adiantem e desenvolvam as atividades que deveriam ser 

feitas por eles, e justifiquem seu adiantamento pela necessidade de enfrentar os problemas constatados como a geração urgente 

de renda para os grupos envolvidos nestes processos. É preciso problematizar com os excluídos essa busca constante, e priori-

tária, pelo aumento de renda. É certo que ela é urgente, mas, enquanto não se respeitar o tempo necessário para construírem 

seu próprio entendimento, de pouco valerão os investimentos em 

projetos sociais, pois está se intervindo apenas nos efeitos e não no problema, em si. Talvez, isto explique o porquê de as asso-

ciações que em tese deram ―certo‖ demorarem em média dez anos para se consolidarem. 

No afã de ajudar-lhes a assegurarem a sobrevivência imediata, estar-se-ia conseguindo fazer também a reflexão necessária, 

capaz de desafiar a prática dos catadores e decorrentes formas de ação, a qual os ajudará a compreender o lugar que ocupam 

na sociedade? Ou se estaria apenas reforçando a idéia de que sempre vão precisar de alguém para lhes guiar e mostrar o ca-

minho? E quando, e onde, será o limite para deixá-los seguirem autónomamente se eles não foram desafiados a construir esta 

autonomia? Retomando Andrioli (2001), que afirma que é a necessidade que cria a aproximação entre as pessoas para a 

cooperação, nestes casos, poder-se-ia dizer que a necessidade de aproximação se daria apenas por dependência?  

Esse tipo de pensamento pode ser constatado em 2006 na fala do então presidente da associação, quando este comentou: 

Qual é o maior problema da Acata hoje? 

Problema da Acata? Ah!... são tantos problemas que eu não sei nem por onde começar... o maior proble-

ma da ACATA é dinheiro, né, porque certamente as coisas, parece que funciona só quando tem dinhei-

ro... e também nós precisava de tê um patrocínio firme de alguém que esteja a fim de ajudar (Entrevista 

Presidente ACATA - 2006).8 

Considerando o exposto acima, no caso da ACATA, percebe-se que pesquisadoreseducadores trataram a questão da mesma 

forma: considerou-se que o problema maior dela era a impossibilidade de manutenção da vida biológica dos catadores envol-

vidos e que, para tanto, a solução seria a criação de formas que possibilitassem o aumento imediato de suas rendas, através da 

coleta conjunta de materiais recicláveis e busca por melhores condições de compra e venda desses produtos. A questão que se 

coloca, no entanto, é: diante da grande desistência do número de associados e das várias e constantes dificuldades constatadas 

pela Incubadora em relação a este empreendimento, houve tempo e condições para o catador fazer suas sínteses? Será de se 

esperar que elas se assemelhem às dos intelectuais? 

Não tem nem como dizer como, depende, porque se eu tivesse essa receita já tava funcionando bem, co-

mo era pra sê. Isso a gente vai aprendendo, construindo conforme o tempo esse aprendizado, porque eu 

nunca tinha passado por um processo assim... ainda mais de ser sócio de uma entidade, quanto mais assu-

mi uma entidade... e realmente a mesma coisa os outros, o restante dos sócios nunca também tinham  
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passado (Entrevista Presidente ACATA - 2006)9. 

Corroboramos a afirmativa de Falkembach (1987, p. 30): 

enquanto o grupo vai fazendo, vai aprendendo, vai descobrindo coisas, vai conquistando vitórias, no seu 

bairro, na sua localidade, no seu município. Vai conquistando a parte que lhe cabe, que ele tem direito de 

possuir, mas que até hoje está em outras mãos. E com isso vai-se organizando. 

Conjecturas à parte, de um modo geral, o cooperativismo se apresenta como uma possibilidade de reinserção econômica dos 

trabalhadores excluídos e também os convoca a uma participação política mais atuante na sociedade. 

Nas palavras de Frantz (2003, p. 7-8) as cooperativas são: 

organizações que se instrumentalizam, constituindo-se em um empreendimento comum com vistas a al-

cançar objetivos econômicos específicos, mas com significados e reflexos políticos, sociais, culturais. O 

sentido econômico é a base do empreendimento, mas na dinâmica de sua organização e funcionamento 

nascem outras dimensões, consolidam-se outros significados. Através do impacto da existência e da 

atuação de uma cooperativa sobre o meio social que a abriga ou dela participa, são construídos significa-

dos de ordem cultural, educativa, política. Desse modo, organizações cooperativas também constituem 

campos de educação e espaços de poder. 

Para além de possibilitar a reinserção econômica dos trabalhadores no mercado de trabalho, uma experiência associativa deve 

ser compreendida e vivenciada, sobretudo por seus integrantes, como sendo um espaço de aprendizagens, de ação e reflexão 

sobre o seu trabalho e sobre sua condição de excluídos.  

Retomando e prosseguindo com palavras de Andrioli: 

O cooperativismo é decorrente de uma necessidade comum entre as pessoas e da consciência da su-

peração conjunta de problemas, com vistas à obtenção de benefícios aos que cooperam. Para que ocorra o 

cooperativismo, portanto, são necessárias condições objetivas e subjetivas. A condição objetiva é a si-

tuação vivenciada geradora de problemas; a condição subjetiva é a tomada de consciencia de que os pro-

blemas são comuns e de que, com a união, é possível superá-los, proporcionando vantagens mútuas. O 

processo de tomada de consciência e de organização é educativo, gerando conhecimento e sociabilidade 

(Andrioli, 2001, p. 31). 

Os empreendimentos, portanto, são espaços concretos de formação de capital humano qualificado para estabelecer relações 

entre os problemas de sua comunidade e suas possibilidades de ações dada a organização coletiva, organizada, democrática, 

desejosa de mudanças. E esse processo é profundamente pedagógico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos grandes objetivos da ITECSOL enquanto projeto de Extensão Universitária é mediar a interlocução de conhecimentos 

de caráter científico e popular, estreitando relações entre o meio acadêmico e empreendimentos formados, via de regra, por 

integrantes de grupos historicamente desfavorecidos. Os projetos desenvolvidos propiciaram aos integrantes da Equipe, junta-

mente com os empreendimentos, a possibilidade de debater conceitos há muito dado como estabelecidos em nossa sociedade, 

tais como: a naturalização da pobreza, marginalização da atividade de coleta de material reciclável, preconceitos de raça, cor, 

gênero e muitos aspectos da desigualdade social. Enquanto espaço educativo, de interlocução, a Equipe envolvida pode teste-

munhar o germinar de sementes de esperança nos empreendimentos. Nestes, pessoas passaram a valorizar a discussão coleti-

va, o direito a voz e voto, começaram a assumir responsabilidades e a responder por elas. Num processo crescente de aprendi-

zado e construção de cidadania. 
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Certamente, muito ainda há pela frente, a caminhada está apenas começando em nossa região. Porém, certo é que a equipe que 

integra a ITECSOL colhe nas ações que realiza a certeza de que é nobre trabalhar com empreendimentos formados por pes-

soas dispostas a intervir na realidade posta. As atividades de extensão confirmam a importância de estar presente, com todo 

suporte acadêmico, nos bairros, nas vilas, nos grupos organizados pelas pastorais sociais, nas escolas, interagindo com pessoas 

nas suas atividades diárias, em seus locais de moradia, conhecendo as dificuldades e prazeres da vida cotidiana. Provar dessa 

dinâmica nos rende experiências muito ricas e qualifica as ações nos empreendimentos. 

Os empreendimentos, por sua vez, tem se concretizado em espaços de trocas de saberes, de construção de lideranças. A orga-

nização coletiva tem elegido naturalmente homens e mulheres convocados a dialogar com a sociedade, confirmando um novo 

olhar sobre as atividades de reciclagem. No momento em que há um chamamento em nível mundial para questões como o 

cuidado com o ambiente natural, observamos a importância das atividades de extensão contribuindo com a formação dessa 

nova consciência. 
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INCUBAÇÃO EM ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA:  

LIMITES E AVANÇOS NO ASSENTAMENTO PAULO DE FARIA (PRATA-MG) 

 

Cristiane Betanho (CIEPS/FAGEN/UFU) 

Renato Kamimura (CIEPS) 

RESUMO 

Os trabalhadores rurais assentados não lutam apenas pela posse da terra, mas por torná-la produtiva e sustentável. A ex-

periência mostra que a união em cooperativas ou associações auxilia nesse processo, no entanto, não se deve esquecer a im-

portância da capacitação para a produção e para a comercialização dos seus produtos. A incubação pode auxiliar o processo.  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as experiências práticas de produção no Assentamento Paulo de Faria, in-

cubado pelo Cieps – Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários, da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU-MG). 

Metodologicamente, é uma pesquisa descritiva exploratória, que busca, por meio de dados qualitativos, refletir sobre a im-

portância do processo de incubação no que tange vencer limites e promover avanços em relação à capacitação dos agriculto-

res-empreendedores à luz da Economia Solidária. 

 

PALAVRAS-CHAVE: assentamento de reforma agrária; Economia Solidária; produção e comercialização. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Muito se fala sobre o processo de assentamento de famílias no campo. Grande parte da mídia nativa trata o tema pelo viés dos 

enfrentamentos e com uma visão capitalista do valor da terra. Zanatta (2010) comenta que o debate sobre a real contribuição 

da produção familiar à geração de riqueza e ao abastecimento de alimentos no país está mais do que vivo. A Confederação 

Nacional da Agricultura (CNA) encomendou à Fundação Getúlio Vargas (FGV) estudo que apresenta dados que refutam a 

visão do IBGE sobre este assunto. Segundo estudo da FGV, a agricultura familiar contribuiria com apenas 23% do valor bru-

to da produção agropecuária nacional (VBP), ao invés dos 38% apontados pelo IBGE. 

Esse exemplo ilustra o quanto é conflituosa a questão do uso da terra. Consequentemente, essa discussão se desdobra nos 

campos político e acadêmico. 

No mundo acadêmico existem trabalhos que analisam os assentamentos como indutores de desenvolvimento no campo pelo 

incremento da produção da agricultura familiar, porém evidencia-se que os trabalhadores enfrentam diversas dificuldades. 

Pimentel (2004), ao analisar assentamentos no Pontal do Paranapanema (SP), afirma que existem efeitos deletérios causados 

pela baixa produção para o autoconsumo, levando os agricultores a aumentarem o dispêndio financeiro em aquisição de pro-

dutos para alimentação da família. Outros estudos (VAZZOLER, 2004; BETANHO, 2008), apontam para processos de prole-

tarização da população assentada que, para atender às necessidades familiares, empregam-se em outras propriedades ou nas 

cidades. 
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Na última década houve um grande investimento governamental através de programas de incentivos, como o Programa Fome 

Zero e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF -, entre outros, que proporcionaram au-

mento na produção dos assentamentos. No entanto, os trabalhos de Pimentel (2000, 2004), Vazzoler (2004) e Betanho (2008) 

apontam que nem sempre o resultado da produção é o esperado pelos assentados. Essas lacunas entre o esperado e o resultado 

estão ligadas ao processo de capacitação não somente para a produção, mas também para a decisão do que será producido e 

como será comercializado. Os programas públicos de apoio ainda não se debruçaram sobre o tema, uma lacuna que pode ser 

ocupada pelas Incubadoras Universitárias. Este é um caso que ilustra a problemática apresentada. 

A Universidade Federal de Uberlândia – UFU – abriga uma incubadora de empreendimentos populares e solidários, o Cieps – 

Centro de Incubação de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários. O trabalho tem buscado dar condições para que 

os trabalhadores-empreendedores retenham para si a parcela da mais-valia que seria apropriada pelo capitalista caso trabalhas-

sem de forma assalariada, ao mesmo tempo que busca que esses grupos amadureçam enquanto empreendimentos solidários e 

de propriedade coletiva, de forma que não somente conquistem espaços na economia, mas também os ocupem em definitivo, 

profissional e eticamente. 

Atualmente, são atendidos no Cieps seis empreendimentos, ligados a construção civil, coleta de material reciclável, dois gru-

pos ligados à produção de artesanato e um assentamento de reforma agrária, o objeto deste trabalho. 

O objetivo do mesmo é apresentar as experiências práticas de produção no Assentamento Paulo de Faria, apontando os limites 

e os avanços da experiência do empreendimento incubado pelo Cieps. 

Esta pesquisa classifica-se como um estudo descritivo exploratório porque essa metodologia, segundo Oliveira (1999), possi-

bilita o desenvolvimento de um nível de análise em que se permite identificar as diferentes formas dos fenômenos, sua orde-

nação e classificação. É certamente o tipo de estudo mais adequado quando o pesquisador necesita obter melhor entendimento 

a respeito do comportamento de vários fatores e elementos que influem sobre determinados fenômenos. 

Em relação ao tipo de dado coletado, esta pesquisa é qualitativa. Minayo (1994) afirma que a pesquisa qualitativa responde a 

questões muito particulares, preocupando-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado, tais como: motivos, 

aspirações, costumes, crenças, traços culturais, valores e atitudes, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variá-

veis. E, ainda, que a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas em um lado 

não perceptível e não captável das equações, médias e estatísticas. 

Nas próximas seções, serão apresentados os elementos teóricos que sustentarão a reflexão da experiência prática que será rela-

tada e, finalmente, nas considerações finais, serão apontados os limites e as possibilidades para o avanço do processo. 

 

2. ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Para França Filho e Laville (2004), a vertente econômica solidária é um dos contramovimentos que questionam o laissez-faire 

na economia. Inscrita tanto na esfera social quanto econômica, a Economia Solidária funda um movimento social de empreen-

dedores rurais e urbanos que não é movido apenas pela rentabilidade do capital investido, mas, indo além dos interesses priva-

dos, busca no espaço público um poder-agir na economia. 

A partir do final da década de, 1980 no Brasil, a quebra das forças produtivas nacionais (quando da abrupta abertura dos mer-

cados internos, gerando níveis alarmantes de desemprego), chama a atenção para esse sentimento de impotência. Nas cidades, 

empresas modernizadas fecharam milhões de postos de trabalho, enquanto que, no campo, a mecanização do processo de pro-

dução, e a dependência de insumos químicos redundaram na falência crescente e acelerada da pequena propriedade rural e da 

agricultura familiar, resultando na exacerbação do êxodo rural, talvez sem precedentes na história da agricultura brasileira. 

Com a perda dos postos de trabalho, mais e mais pessoas passaram a viver do subemprego e de práticas da economia informal, 

que no entanto representam um simulacro das práticas mercantis oficiais e podem dar guarida à precarização das relações de 

trabalho (FRANÇA FILHO e LAVILLE, 2004). 
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Aí se insere o estudo da Economia Solidária (ES) e seus Empreendimentos. Para França Filho e Laville (2004), a base em que 

se situa o desenvolvimento da vertenteeconômica solidária é o encontro das esferas social e econômica, dado que a motivação 

não advém somente da expectativa de retorno dos empreendimentos. Vieira (2006) considera a ES uma alternativa de empre-

go e renda que, propondo uma nova relação capital-trabalho, contribui para aumentar a produtividade, no entanto distribuindo 

seus ganhos de forma mais justa. 

Corroborando a idéia, Singer (2003) reflete que se busca um equilíbrio entre a dimensão social e a econômica, visando a en-

contrar outras alternativas para os momentos de crise do que o simples repasse à sociedade de seus custos, como se observa 

nas empresas capitalistas. 

Nessa perspectiva, os princípios da economia solidária e as características dos Empreendimentos Econômicos Solidários 

(EES) constituem-se no caminho mais provável para se chegar a um modelo sustentável. 

O Fórum Brasileiro da Economia Solidária (2003), em sua Carta de Princípios, define como princípios gerais da Economia 

Solidária a valorização social do trabalho humano; a satisfação plena das necessidades de todos como eixo da criatividade 

tecnológica e da atividade econômica; o reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino numa economia fun-

dada na solidariedade; a busca de uma relação de intercâmbio respeitoso com a natureza; e os valores da cooperação e da soli-

dariedade. 

Eid (2003), analisando as experiências e desafios da Economia Solidária (ES) nos tempos atuais, afirma que, em diversas re-

giões do país, já se podem observar, na trajetória ocupacional dos associados, algumas vantagens relativas do trabalho coope-

rado, em relação ao trabalho anterior: renda monetária, condição de co-proprietário, auto-estima, desenvolvimento intelectual, 

busca do trabalho prazeroso. A eficiência é entendida como o resultado da conjugação de interesses e motivações dos mem-

bros. Algumas experiências de ES estão sendo vistas como embriões de novas formas de produção e organização do trabalho e 

do mercado, revigoradoras de setores populares excluídos e instrumentos de emancipação e de apropriação de tecnologias 

produtivas e organizacionais. 

De fato, Mior (2005), analisando as agroindústrias familiares rurais do oeste de Santa Catarina, percebe que a miríade de for-

mas organizativas (que vão da produção familiar à constituição de associações e cooperativas de tamanhos variados), eviden-

cia um tipo especial de capital social. Nas redes familiares / cooperativas, prima-se pela formação de redes de cooperação, que 

valorizem o agricultor e a mão-de-obra familiar como estratégia de reprodução da agricultura camponesa, ao mesmo tempo 

em que se adotam formas de governança baseadas em valores locais, sociais e ecológicos, além de produzir alimentos de qua-

lidade diferenciada – baseados nas preferências locais, sem uso de agrotóxicos, artesanais, entre outros fatores de diferen-

ciação. Esse capital social, aliado às competências acumuladas pelos agricultores-empreendedores e, em menor grau, o acesso 

ao capital, está respondendo à crise ambiental e econômica daquela região, ao mesmo tempo em que reafirma sua capacidade 

produtiva sem, no entanto, reproduzir a lógica das redes convencionais. 

 

 

3. ORGANIZAÇÕES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA: EMPREENDIMENTOS AUTOGERIDOS 

Para Gutierrez (1997), a idéia da empresa autogerida é praticamente tão antiga quanto a empresa industrial e volta com força 

no início do século XXI, refletida em experiências denominadas Economia Social, Terceiro Setor e Cooperativismo de Trabal-

ho. Velhos problemas continuam a pontuar a vida das organizações que vivem essa experiência: propriedade, que agora tam-

bém incorpora ativos intangíveis como marcas e patentes; questão salarial, já que as pessoas sempre querem ―ganhar bem‖; e 

a participação, crucial para as empresas de autogestão, no entanto significa mais trabalho. 

A adaptação do trabalhador à autogestão tem que levar em consideração a cultura e a história do grupo, seu envolvimento com 

o trabalho (não só na execução, mas no planejamento), e capacidade de crítica e superação de uma formação autoritária incul-

cada pelo meio social. Além disso, deve-se trabalhar para superar a mistificação das técnicas de gestão, por meio da prática de  
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educação continuada, que deve se voltar para questões gerais e fundamentais da administração, reciclagem técnica, preparação 

específica para autogestão, buscando o aperfeiçoamento humano necessário à sobrevivência e crescimento no mercado conco-

rrencial, assim como para engajar definitivamente o coletivo. 

Gallo (2003), analisando os dilemas e dificuldades enfrentados pelos empreendimentos solidários, cita como principais a for-

ma como o empreendimento entra no mercado, comercializa os seus produtos e serviços, consegue ter acesso ao crédito, como 

realiza o controle orçamentário, organiza o trabalho e a produção e, por fim, como adquire e usa tecnologias. Apesar dos exe-

mplos exitosos, não se deve relativizar o papel das políticas públicas em apoio às iniciativas, principalmente traduzidas em 

crédito e acompanhamento tecnológico. Além de expandir essas duas frentes, é indispensável agregar formação para melhorar 

suas condições de vida. 

Em complemento à ideia, Oliveira et al. (2003) sublinham: a sobrevivência dos empreendimentos populares está relacionada à 

capacidade de encontrar soluções para os problemas, um desafio duplamente maior, posto que se trata de uma alternativa para 

o processo de marginalização e exclusão social. A maioria dos problemas advêm da relação anterior dos cooperados com o 

mundo do trabalho, principalmente em função da inexperiência em gestão, da educação recebida e do choque cultural quanto 

ao papel que o trabalhador ocupa na organização. Os autores ressaltam a necessidade de desenvolver formas de conviver com 

a contradição decorrente do modo de produção cooperativista e o mundo capitalista em que devem competir e a importância 

de programas que visem mudar culturalmente a visão dos cooperados, para o que as incubadoras dentro das universidades 

desempenham papel fundamental. 

 

4. O CIEPS 

O Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários (Cieps) foi institucionalizado no âmbito da Universidade 

Federal de Uberlândia no dia 18 de setembro de 2008. O Cieps é resultado da concretização de uma demanda social apresenta-

da no Fórum de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis ―Olívia Calábria‖ em 2001. Os movimentos sociais solicitaram a 

criação de uma estrutura a partir da qual a comunidade pudesse se apropriar da produção científica e tecnológica da universi-

dade, uma estrutura que apoiasse as iniciativas produtivas autogestionárias de geração de trabalho e renda surgidas nas cama-

das populares, a partir da perspectiva teórico-prática da Economia Solidária. 

O programa de incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) tem, como objetivo, auxiliar trabalhadores in-

teressados em construir empreendimentos populares solidários, descentralizados e autônomos, nas óticas administrativa, finan-

ceira e social. Tem como fundamento institucional a realização da extensão universitária em articulação indissociável com a 

pesquisa e o ensino, sob a perspectiva da Economia Popular Solidária. 

A proposta metodológica para a incubação dos empreendimentos consiste na ação participativa, orientação pelos princípios da 

ES, trabalho cooperativo e atuação em redes solidárias por meio de um processo dialógico, com vistas a fortalecer o protago-

nismo do grupo em incubação e sua autonomia em relação à equipe da Incubadora. Os procedimentos são construídos a partir 

de uma relação mútua entre o ambiente acadêmico e os grupos populares e em sua extensão com os parceiros, tendo em vista a 

inclusão da questão do desenvolvimento de ações sustentáveis e solidárias. Esta opção metodológica contempla a construção 

coletiva de saberes, troca de informações e de conhecimentos, bem como a difusão de resultados, além de proporcionar a for-

mação de seus membros e a articulação com as entidades nacionais e internacionais que desenvolvem atividades no campo da 

Economia Solidária. 

O plano de trabalho de incubação no Cieps envolve trabalho de professores, estagiários e agentes da comunidade em três di-

mensões interligadas: a socioeducativa, cuja missão é contribuir para que membros e familiares do grupo cooperativo alcan-

cem os direitos sociais necessários ao exercício da cidadania plena durante o processo de incubação de um empreendimento; a 

político-jurídica, cujo objetivo é capacitar dirigentes e membros da comunidade para a emancipação jurídica dos empreendi-

mentos em relação ao processo de representação na sociedade e também quanto à sua existência como pessoa jurídica; e a  
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dimensão da sustentabilidade econômica, que tem a finalidade de refletir sobre os riscos e os fatores que viabilizam ou invia-

bilizam a atividade econômica da organização, culminando na sistematização de um plano de negócios que permite visualizar 

o futuro do empreendimento em relação aos seus mercados e o retorno do investimento dos trabalhadores-empreendedores, 

dentro da perspectiva solidária. 

O processo de incubação é realizado em três fases: a de pré-incubação, na qual é realizado o diagnóstico (situação atual / si-

tuação desejada) do empreendimento em relação às três dimensões citadas, a existência jurídica do empreendimento é legali-

zada e são construídos os planos de ação de curto, médio e longo prazo; a de incubação, em que o programa de intervenção 

crítica é implantado e monitorado; e pós-incubação, fase que é intensiva em preparar empreendimento para a autogestão sem a 

presença do Centro de Incubação. 

Os agrupamentos de produtores do Assentamento Paulo de Faria estão passando pela fase de incubação. Os resultados preli-

minares são expostos a seguir. 

 

5. O ASSENTAMENTO PAULO DE FARIA E A PRODUÇÃO SOLIDÁRIA 

 

A área do assentamento em análise está localizada no município do Prata, na região do Triângulo Mineiro (MG). A área, de 

5.800 há, anteriormente conhecida como Fazenda Taquara, foi ocupada em 2004 e, em função da pressão popular, foi compra-

da pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) para assentar 220 famílias. 

O agrupamento escolheu o nome de um companheiro de luta, Paulo de Faria, para o assentamento. Esse agricultor faleceu, por 

motivos ligados à saúde, antes de ver seu sonho realizado. A associação formada pelos agricultores tem o mesmo nome.  

Atualmente, moram na área 90 famílias, em barracas de lona e outras estruturas improvisadas. Apesar de o dinheiro destinado 

à construção das moradias já ter sido liberado pelo Incra, a área ainda não tem Relatório de Impacto Ambiental, portanto, as 

construções ainda não podem ser feitas. 

Em termos de projetos produtivos, a área tem espaços ocupados vários projetos, todos em fase inicial: 

a) Criação de peixes: a incubadora está estimulando um agrupamento de assentados a construir pequenos lagos para a pro-

dução de peixes em cativeiro. Projetos estão sendo encaminhados para auxiliar os produtores a providenciar as estruturas e 

para dar a assistência técnica necessária a obtenção de bons resultados. Na atualidade, não existem resultados para relatar. 

b) Produção de leite: vários produtores possuem cabeças de gado e exploram a extração de leite e a fabricação de queijos. Por 

meio de projeto junto ao ITER (Instituto de Terras de Minas Gerais), os assentados conseguiram um tanque de resfriamento 

de leite, o que possibilita o armazenamento do produto com qualidade para que o mesmo possa ser comercializado para um 

laticínio local. Essa comercialização é realizada coletivamente e os frutos são divididos em relação à quantidade de produto 

ofertada por cada assentado. 

c) Hortaliças e legumes: são produzidos individualmente e comercializados da mesma forma no CEASA de Uberlândia (MG), 

a maior cidade próxima. A venda é feita para atravessadores. 

d) Artesania: um agrupamento de mulheres produz artesanato a partir de materiais presentes no assentamento e recicláveis. 

Esse grupo passou pelo processo de qualificação em técnicas de artesanato com as oficinas do ―Sinhá Recicla‖, outra organi-

zação incubada no Cieps. 

e) Criação de galinha caipira: produção de aves e ovos para autoconsumo e comercialização. 

Esse projeto de criação de galinhas merece mais linhas de detalhamento, tendo em vista que já tem gerado resultados que, 

mesmo que iniciais, modificaram a qualidade de vida de um grupo de famílias. Inicialmente, um grupo de mulheres, perten-

centes a quatro famílias assentadas, recebeu pintinhos e reprodutores de uma espécie de frango caipira bastante valorizada 

para carne na região. As famílias foram orientadas em relação à alimentação das aves e seu manejo sanitário. A incubadora, 

por meio de um técnico, dá assistência aos assentados, auxiliando de quando em quando na compra de ração e na vacinação 

dos animais. 

A experiência se mostrou positiva. Atualmente, as famílias comercializam cada uma aproximadamente 20 frangos por mês, a 

um preço médio de 18 reais a unidade. Tanto a produção como a comercialização são individuais. Além da renda financeira 

auferida pela prática, os assentados melhoraram sua alimentação: cada família come duas a três cabeças de frango por semana,  
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e ainda tem os ovos a disposição da nutrição familiar, portanto, melhoraram as condições de vida desses assentados e seus 

agregados. 

Uma evidência da positividade do resultado é que outras duas famílias foram atraídas para o projeto, e ainda existem outras 

que gostariam de integrar a equipe produtora. No entanto, a expansão do mesmo está condicionada a construção de infraestru-

tura que resguarde os animais e à capacidade de aquisição de ração e vacinas, o que depende de recursos atualmente não dis-

poníveis. Um aumento da produção também significaria o acesso a novos canais de distribuição, portanto, essa expansão da 

rede de produtores é oportuna. 

Outro fator limitador à expansão dos projetos econômicos no assentamento é a distancia entre os lotes dos assentados, que 

dificulta reuniões constantes e, portanto, reduz a capacidade do coletivo de pressionar o poder público. A combinação entre 

distância e deficiencia organizativa faz com que as demandas sejam encaminhadas com menos urgência do que poderia um 

coletivo forte utilizar. 

Além disso, existe, como em outros agrupamentos, uma resistência à cooperação. Da mesma forma como visto por Betanho 

(2008), os produtores rurais do assentamento Paulo de Faria não confiam o suficiente em seus companheiros para empreender 

em conjunto, o que dificulta o processo empreendedor, dada a profusão de objetivos e a ausência de recursos.  

Como projeto para o futuro, além de aprofundar as experiências relatadas, pretende-se implantar, nas áreas coletivas do assen-

tamento, um projeto de fruticultura típica de áreas de cerrado, com vistas a produzir produtos exóticos e diferenciados. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Machado e Silva (2004), pesquisando o processo de aquisição de frutas, legumes verduras por sacolões e varejões das cidades 

de São Carlos e Araraquara, perceberam que eles preferem adquirir toda a gama de produtos disponibilizados em seus pontos 

de venda diretamente dos produtores, por acreditarem que possuem qualidade superior. No entanto, os produtores familiares 

daquela região não conseguiam disponibilizar volume suficiente, sendo necessária a compra por meio de atacadistas e/ou de 

atravessadores (que, por sua vez, adquiriram os hortifrutis de pequenos produtores) para complementar o abastecimento das 

lojas. Muito provavelmente, essa realidade pode ser generalizada para quaisquer compradores organizacionais em qualquer 

cidade, o que denota oportunidade para os assentados de Paulo de Faria. 

A mesma coisa se dá em relação à produção e comercialização de frangos caipiras. Os assentados mapearam compradores que 

pagariam mais se pudessem adquirir mais frangos em uma só área, dado que reduziriam suas despesas logísticas. Certamente, 

para que se escoe a futura produção de peixes, essa limitação precisa ser resolvida. 

Para que essas atividades sejam viabilizadas, precisa-se desenvolver o que Razeto (2000) identifica como um fator que dife-

rencia a lógica das empresas convencionais das solidárias: o ―fator C‖, o fazer em conjunto, utilizado para a produção, comer-

cialização, autogestão, entre outros. Pimentel (2004), analisando assentamentos de reforma agrária do Pontal do Paranapa-

nema, aponta a necessidade da formação de um tecido social entre os assentados, visando ao seu fortalecimento enquanto gru-

pos. Fica evidente que a organização dos trabalhadores é condição de importância para o enfrentamento do processo pro-

duçãocomercialização dos produtos. 

Como em outros assentamentos, também no Paulo de Faria a produção é majoritariamente comercializada via atravessadores 

ou apropriada por terceiros agroindustriais ou distribuidores, que agregam valor às matérias-primas e, conseqüentemente, 

apropriam-se  dos  sobrevalores  gerados  por  essas  atividades,  o  que  reduz  o  resultado da comercialização dos produtos –  
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geralmente matérias-primas e produtos in natura, com baixo valor agregado percebido. Isso precisa ser superado, e o ―fator 

C‖ é essencial para tanto. 

Segundo Nascimento (1998) o setor de alimentos, se devidamente apoiado com tecnologia, gerenciamento e marketing, po-

derá ser ocupado pelos pequenos produtores, utilizando-se para isso nichos específicos de mercado. Ele cita o nicho dos pro-

dutos artesanais, mas ainda existem os orgânicos, os mercados de vizinhança, entre outros, que devem ser estudados com a 

mesma atenção. No entanto, vale salientar a observação de Nascimento (1998): esses produtos devem apresentar aspectos de 

padrão, de embalagem, de sanidade e detalhes de marketing reconhecidos pelos clientes nos produtos do mercado tradicional. 

Assim, corroborando a ideia de Leite et al. (2004), o acesso à propriedade da terra e o aporte de mão-de-obra familiar para o 

trabalho no lote são elementos necessários, mas não suficientes para dar plenas condições de produção à população assenta-

da. Assistência técnica, crédito e financiamento são essenciais para dar condições produtivas aos agricultores. Por isso a im-

portância das incubadoras universitárias. Sob o marco da Economia Solidária, e compartilhando ferramentas de gestão apro-

priadas à realidade dos assentados da reforma agrária, pode-se auxiliar os trabalhadores-empreendedores para que os mesmo 

se tornem produtores de valor agregado, ao mesmo tempo em que se busca superar o paradigma da produção capitalista. Ex-

periências nesse âmbito já vêm acontecendo de forma isolada. Se devidamente massificadas, podem gerar mais e melhor 

trabalho e renda para o agricultor, revertendo o êxodo de jovens para a cidade e gerar trabalho para as mulheres.  
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Propósito 

 

Identificar posibilidades socio-productivas y organizativas para las empresas de la economía solidaria, capaces de aumentar las 

capacidades de adaptación las poblaciones más vulnerables al cambio climático. 

El proyecto es de investigación multidisciplinaria aplicada, con un interés exploratoriodescriptivo 

y con una clara orientación hacia su posible apropiación con fines prácticos por parte de los sectores sociales interesados. Su 

propósito central es identificar, dentro del campo teórico y las realizaciones prácticas de la economía solidaria, la existencia de 

rasgos innovadores relacionados con formas de organización socioeconómica, creación de redes, mercados, moneda social y 

otros sistemas de intercambio, así como detectar si existen tendencias específicas hacia el logro de una sustentabilidad integral, 

esto es, que incluya de manera explícita estrategias de relación cuidadosa con el medio ambiente y el manejo responsable de los 

recursos naturales. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El sistema económico capitalista está estructurado de tal modo que si deja de crecer, muere. Y creciendo mata los medios de 

producción y reproducción de la vida. Una paradoja fatal que hace del capital globalizado un sistema fuertemente inestable, 

altamente entrópico y, por lo tanto, insustentable. Aparentemente el sistema es sano porque genera riqueza material sin cesar y 

estimula el consumo ilimitado. En realidad el sistema es entrópico y parece no tener más que un límite: la tierra y sus recursos. 

La reciente crisis financiera global, aunada a las evidencias incontestables del cambio climático, y sus efectos sobre las pobla-

ciones más vulnerables, han alertado al mundo sobre el inminente riesgo de una crisis sistémica: social, ambiental, financiera, 

alimentaria, de militarización, energética, ética, espiritual. Ante este escenario altamente probable, muchos grupos sociales es-

tán proponiendo e implementando sistemas de desarrollo alternativo, que contrarresten los efectos depredadores y deshumani-

zantes del sistema económico dominante. 

Una alternativa que ha tomado bastante importancia en América Latina es la economía social solidaria, que intenta construir 

una economía al servicio de la reproducción de la vida y no de la acumulación de capital. En este sentido, se propone un hori-

zonte de reconstrucción para la economía, ciencia que desde sus orígenes se ha debatido entre el arte del lucro, es decir la maxi-

mización de la ganancia y la acumulación de capital; y el arte de producir y gestionar los bienes para satisfacer las necesidades 

humanas. En esta última dirección giran las propuestas para la implementación de una economía alternativa. La especificidad 

de esta economía se analiza en función de las condiciones que posibilitan la vida humana a partir de la reproducción y el desa-

rrollo de las dos fuentes originales de toda riqueza: el ser humano y la naturaleza. El imperativo ético es: mi vida, la vida de los 

otros y la vida de la naturaleza. Ésta es, por tanto, una economía que difiere en muchos sentidos de la economía capitalista ba-

sada en la teoría económica neoclásica. La economía mercantil y capitalista, en nombre de la eficiencia, transforma las relacio-

nes sociales humanas en ―relaciones de valor entre mercancías‖. Es una economía donde todo tiene un precio y es susceptible 

de venderse y comprarse en el mercado. 
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La producción mercantil y su eficiencia hacen abstracción del circuito natural de la vida humana al desatar un crecimiento 

económico ilimitado, pues borra todos los límites y contrapesos al proceso de destrucción de las fuentes de producción de 

toda riqueza: el ser humano y la naturaleza. La tasa de ganancia mide solamente el aporte al crecimiento del producto efecti-

vamente producido. No mide los costos implicados en el proceso destructivo más o menos subyacente. Un verdadero cálculo 

económico de los costos jamás tiene lugar. 

Se trata de un cálculo que excluye la mayor parte de los costos, y cuando da cuenta de ellos, los llama ―externalidades‖. La 

lógica de mercado capitalista no destruye únicamente a la humanidad, sino también a la naturaleza. Así, la producción capita-

lista, por medio del mecanismo de competencia, se transforma en un proceso de destrucción compulsivo de las fuentes mis-

mas de producción de la riqueza.  

La teoría económica neoclásica solo está interesada en la eficiencia, esto es, producir con un ―costo mínimo‖: se cree que una 

vez que sea destruida la naturaleza se podrá vivir sin ella; en esto reside la irracionalidad de esta lógica de mercado. En la 

teoría neoliberal la maximización del producto se transforma en la meta suprema; empero, cualquier maximización que igno-

re el impacto y los costos sobre la humanidad y sobre la naturaleza, es ficticia. Si el producto producido se alimenta de las 

riquezas destruidas, el crecimiento es ilusorio. El criterio de racionalidad formal juzga sobre la racionalidad de los medios 

según un criterio de costos: lograr un determinado fin con el mínimo posible de insumos usados para obtenerlo, y sin cuestio-

narse sobre los medios para alcanzarlo. 

Por su parte, las economías alternativas plantean la necesidad urgente de establecer un orden que ponga límites a la destruc-

ción de la vida, orientándonos por criterios como eficiencia reproductiva, solidaridad y respeto por los bienes y servicios que 

proporciona la tierra. Estamos ante una dicotomía fundamental: la vida o el capital. Como lo revelan diversos estudios de 

caso, las iniciativas de producción alternativa persiguen la construcción de una socioeconomía cooperativa y fundada en el 

valor trabajo. 

Las investigaciones en este rubro tienen como finalidad coadyuvar al avance de los movimientos sociales que buscan superar 

el horizonte del empleo y el ingreso y aspiran a una transformación profunda de la economía y la organización de la sociedad. 

Los valores característicos de la economía solidaria son la propiedad y la gestión basadas en el aporte del trabajo y no el capi-

tal, la responsabilidad compartida, el pluralismo, la solidaridad y la armonía con el medio ambiente natural. La política de 

propiedad compartida de bienes y recursos productivos bajo la forma de cooperativas y asociaciones autogestionarias es uno 

de los fundamentos de una democracia económica.  

La existencia de una economía alternativa se manifiesta en las empresas y mercados sociales solidarios que se encuentran 

extendidos por toda Latinoamérica, como formas innovadoras de organización socioeconómica, con gran capacidad de dar 

respuesta a las necesidades y a las demandas sociales mayoritarias. La probada capacidad de las empresas sociales para crear 

empleo, y su orientación a articularse en redes de colaboración y cadenas productivas solidarias, desde lo local hasta lo glo-

bal, o sea, la inter-cooperación y el desarrollo de redes generadoras de un mercado social, hace de la propuesta económica una 

alternativa no sólo viable, en tanto que ya existente-, sino también, en algunos casos, muy vigorosa. Rescatar los casos de 

estudio que han sido sistematizados, así como indagar y sopesar los avances teórico-metodológicos en materia de economía 

social solidaria, es paso necesario para abonar al fortalecimiento de un campo de conocimiento que se está volviendo crucial 

para el desarrollo sustentable de México. 

Objetivo general de la investigación: identificar dentro del campo teórico y las realizaciones prácticas de la economía solida-

ria, la existencia de rasgos innovadores relacionados con formas de organización socioeconómica, creación de redes, merca-

dos, monedas sociales y otros sistemas de intercambio, así como detectar si existen tendencias hacia el logro de una sustenta-

bilidad integral, que incluya de manera explícita la dimensión ambiental. 

Objetivos específicos: 
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1. Describir el estado del arte del desarrollo de la economía social solidaria como paradigma económico alternativo en Améri-

ca Latina. 

2. Identificar elementos que puedan constituir tendencias de innovación social y de búsqueda de la sustentabilidad en expe-

riencias concretas de economía solidaria en América Latina y en México. 

3. Identificar, en el contexto de las empresas solidarias de la región y del país, mecanismos y dinámicas emergentes en cuanto 

a la conformación de redes solidarias, procesos de inter-cooperación, creación de mercados alternativos. 

4. Detectar y discutir las posibles relaciones entre la economía social solidaria y las oportunidades de la “economía verde” 

planteada en el marco de las políticas globales sobre el cambio climático. 

La investigación y sus beneficiarios:  

Este trabajo de investigación-acción quiere contribuir al avance de la ESS, delineando algunas propuestas orientadas a enfren-

tar de manera eficaz y solidaria los retos que el cambio climático está poniéndonos enfrente. 

Más aún, si reconocemos el hecho incontrovertible de que la mayoría de las víctimas de estos fenómenos son y seguirán sien-

do las poblaciones más pobres. Entre ellos de manera importante, los pueblos originarios, las mujeres y los niños (NEF).  

Puntos de partida/hipótesis general:  

- Aceptación generalizada de que el cambio climático (CC) es un hecho incontrovertible: estamos en el período ya denomina-

do ―antropoceno‖. 

- Las principales causas del CC son causadas por la actividad humana, particularmente la registrada a partir del inicio de la 

revolución industrial. 

Contexto global y Rationale:  

Es decir, que el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo moderno es la 

principal causa de los cambios en el clima. 

Los fenómenos relacionados con el cambio climático tienen como escenario una destrucción mayor de los ecosistemas terres-

tres y marinos: crisis ecológica 

 Otra de las consecuencias directas del modelo capitalista modernizador es la destrucción del modo de vida de cientos de pue-

blos, occidentales y no occidentales. 

 La destrucción de la diversidad cultural en aras del “desarrollo” se refleja también en la pérdida de la biodiversidad y la dis-

minución de las alternativas económicas. 

Esta pérdida tiene como efectos la pobreza y la exclusión masiva de miles de millones de personas en el mundo. 

La globalización, que agudiza la división geopolítica Norte-Sur, no contempla la inclusión de cerca de 4,000 millones de per-

sonas a la economía de mercado en condiciones de dignidad y bienestar general (Boff). 

Las propuestas de la Economía Social Solidaria:  

- La economía social solidaria surge como una respuesta creativa y opositora del modelo capitalista depredador de los recursos 

que sostienen la vida: el trabajo humano y la naturaleza. 

- Se trata de crear nuevas posibilidades de satisfacer las necesidades humanas, de manera tal que todos tengan acceso al bie-

nestar, se restablezcan vínculos sociales de confianza y cooperación, y se protejan las fuentes naturales y culturales de la vida. 

- Esto es, la economía social solidaria se trata de una apuesta por la reproducción ampliada de la vida, y no por la reproduc-

ción ampliada del capital (Coraggio, Hinkelamert). 

- Sin embargo, hasta ahora, los teóricos y la práctica misma de la ESS ha puesto poca atención al aspecto ecológico, o de sus-

tentabilidad ambiental, de los emprendimientos sociales. 

Preguntas kantianas 

1. ¿Qué podemos saber? : Condiciones de posibilidad del conocimiento sobre la relación entre la ESS y el cambio climático: 

- Uso estratégico de los recursos científicos y de los bienes simbólicos: innovación social.  
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- Uso estratégico y socializado de las tecnologías de la información: apropiación e innovación tecnológica. 

- Recuperación respetuosa del conocimiento ecológico-productivo tradicional, y de las alternativas populares de respuesta al 

CC en marcha. 

-  Generar agendas de investigación des-colonizada 

- Establecer la agenda socio-epistémica de la Economía Social, Solidaria y Sustentable (ESSyS) sobre el Cambio Climático y 

las alternativas para enfrentarlo (mitigación, adaptación, y también justicia climática). 

2 .¿Qué cabe esperar? : Evolución/agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones pobres ante los fenó-

menos climáticos: escenarios de desastre y respuestas de los poderes político-económicos 

 - Presiones de la economía de mercado de continuar: “business as usual” mientras le sea posible. E.g. en tanto haya petróleo. 

Adopción paulatina de ―mecanismos de desarrollo limpio‖, al ritmo que se abren nuevos mercados ―verdes‖ 

 - Nueva era de dependencia tecnológica Norte-Sur: reiteración del modelo desarrollista-asistencial basado en el endeudamien-

to con fines ―ecológicos‖ 

- Precarización y aumento de la vulnerabilidad de las poblaciones pobres ante eventos de clima extremo. 

- Hambruna y pérdida de soberanía alimentaria 

- Pandemias 

- Migraciones 

- Lucha por el control de los RRNN 

- Acaparamiento de tierras fértiles, semillas y agua por corporaciones transnacionales. 

- Reorganización de los pueblos y los sectores populares por la sobrevivencia. 

- Proliferación de iniciativas locales de ESS 

- Impulso de polos de desarrollo ―lento‖ y sostenido, basado en los recursos locales y regionales (bien vivir, decrecimiento, 

transition towns, permacultura y biorregionalismo). 

- Amplio aprovechamiento de energías limpias: eólica y solar, con tecnologías apropiadas. 

- Abandono del modelo agrícola-industrial-monocultural por un modelo agroecológico a pequeña escala. 

- Tendencias lentas pero constantes hacia nuevos modelos de consumo: comercio justo, solidaridad productores-consumidores, 

preferencias por lo local, frugalidad, autosuficiencia. 

- Uso de la tecnología para fortalecer nuevas redes y mercados solidarios. 

- Nuevas formas de interacción: el comercio como relación social. 

- Preferencia por los bienes durables y las experiencias de satisfacción duradera. 

3. ¿Qué podemos hacer? Orientación de la investigación a la acción. ¿Entrar a la economía verde? ¿Proponer otros desarrollos 

basados en una Economía Social, Solidaria y Sustentable? 

- Identificar el escenario con objetividad; situarlo en un horizonte prospectivoutópico _ Construir colectivamente visiones de 

futuro que muevan a la acción 

- Promover procesos cognitivo-culturales orientados a a producir los cambios deseados, en lo económico, lo social y lo ecoló-

gico 

- Diseñar métodos de innovación socio-productiva y tecnológica que aceleren la transición 

- Impulsar la creación y el fortalecimiento de empresas sociales sustentables, principalmente entre la gente joven 

- Diseñar procesos intensivos y eficaces de mercadotecnia social para promover el éxito de los nuevos emprendimientos 

- Impulsar (de manera prioritaria) actividades socio productivas orientadas a cubrir las necesidades de la mayoría: alimenta-

ción, transporte, educación, vestido, comunicación, etc. 

- Aprovechar y fortalecer los recursos culturales y cognitivos de las poblaciones locales; impulsar con ellos una ―economía 

creativa‖ 
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- Establecer regionalmente los criterios de sustentabilidad que se aplicarían como buenas prácticas en las empresas de la 

ESSS. 

- Promover la contraloría socio-ambiental de las empresas sociales solidarias, como alternativa a la ―RSE‖, a fin de gene-

rar relaciones de co-responsabilidad productores-consumidores y asegurar la permanencia de los mercados solidarios. 

Oportunidades para la ESSyS 

- Necesidades/problemas que el Estado no atiende y que el mercado no resuelve o agrava: 

. Educación formal y continua 

- Servicios de salud 

- Alimentación suficiente y sana 

- Provisión de energía renovable 

- Gestión de servicios municipales: agua, manejo de desechos, transporte colectivo 

- Cuidado de niños y personas mayores 

 - Servicios de comunicación social, etc., etc. 

- Educación y acompañamiento de comunidades en procesos de adaptación al cambio climático (estratégico-productivo,    

construcción de capacidades, gestión social de RRNN). 

- Incubación de empresas sociales solidarias sustentables con métodos diseñados ex profeso. 

Estrategias de fondeo para las nuevas empresas sociales sustentables. 

- Fondos nacionales e internacionales destinados a investigación y desarrollo. 

- Fondos nacionales de internacionales para combate a la pobreza e impulso a regionales marginadas. 

 - Fondos internacionales (aún en proceso de autorización) para combate al cambio climático y a mecanismo de desarrollo 

limpio. 

- Fondos de protección de bosques y biodiversidad. 

 - Bienes decomisados al crimen organizado. 

- Creación de bancas sociales regionales. 

- Moneda social, bancos del tiempo. 

 

ANTECEDENTES TEÓRICO-BIBLIOGRÁFICOS. 

 

Elementos conceptuales de la antropología económica y del sustantivismo, corriente económica que toma como punto de par-

tida la obra de Karl Polanyi.  

 Aportes teóricos de investigadores latinoamericanos sobre la caracterización de la economía social solidaria y del paradigma 

cooperativo: José Luis Coraggio (Argentina), Juan José Rojas Herrera (México), Laura Collin (Argentina, México), Marcos 

Arruda (Brasil) entre otros. 

Aportes teóricos de economía crítica, particularmente sobre modelos de desarrollo alternativos al neoliberalismo: Ha-Joon 

Chang (Corea, Reino Unido), Arturo Escobar (Colombia, EUA), Gustavo Esteva (México), Lourdes Benería (España, EUA), 

Franz Hinkelammert (Costa Rica). 

Debates teóricos sobre la caracterización del desarrollo sustentable y la economía ecológica: Víctor Toledo, Enrique Leff, 

(México), Joan Martínez Alier (España), entre otros. 

Estudios de caso y metodologías sobre acción colectiva, manejo de bienes comunes y sustentabilidad: Elinor Ostrom (EUA), 

Gustavo Gordillo, Leticia Merino (México). Estudios de caso de emprendimientos sociales, empresas solidarias y cooperati-

vas, construcción de redes y mercados sociales: Luis Inazio Gaiger (Brasil), Juan Gerardo Domínguez (México), entre otros. 
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LA INCUBADORA DE EMPRESAS COOPERATIVAS  
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RESUMEN 

La Universidad de Puerto Rico se ha insertado en la corriente de otras universidades de promover el empresarismo cooperativo 

en el contexto de la economía solidaria, a la vez que analiza sus retos y logros mediante una metodología de investigación en la 

acción. Se presenta el modelo de la Incubadora de Empresas Cooperativas utilizado y su  implantación hasta la primera fase 

(preincubación).  Se analizan los hallazgos del equipo de la Incubadora en cuanto al conocimiento adquirido por los grupos 

gestores sobre el modelo cooperativo, sobre el proceso asociativo y sobre la viabilidad operacional y financiera para el éxito de 

un emprendimiento cooperativo. Como epílogo, se presenta el estatus presente de cada cooperativa luego del proceso de prein-

cubación. 

 

PALABRAS CLAVES: cooperativas, incubadoras, investigación/acción 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El Instituto de Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) estuvo inmerso en 

un proceso de reconceptuación  desde agosto de 2006 hasta agosto 2010. El mismo abarca el aspecto curricular del Programa 

Académico y el desarrollo de los programas de Extensión e Investigación que componen la unidad. Dicha reconceptuación 

contempla, como parte del desarrollo del Programa de Investigación, la creación de una incubadora de empresas cooperativas.  

Se ha determinado que la incubación de empresas cooperativas en Puerto Rico es muy necesaria ya que la aportación actual del 

modelo cooperativo a la economía del país es muy reducida y está altamente concentrada en el sector de ahorro y crédito, sec-

tor que cuenta con el 81.84 % del capital y el 78.54 % de los activos del Movimiento Cooperativo. Las cooperativas de tipos 

diversos (Ley 239 de 1 de septiembre de 2004, según enmendada), entre las que se encuentran las de trabajo asociado, cuentan 

únicamente con el 1.35% del capital y el 1.8% del total de activos del movimiento. Además de este desbalance, muchas de las 

cooperativas de tipos diversos existentes se encuentran en una situación muy frágil en términos organizacionales y fiscales. El 

equipo de trabajo del Instituto de Cooperativismo está convencido de que es necesario atender el proceso de gestación de las 

cooperativas con el objetivo de superar dichas limitaciones y de lograr un sistema cooperativo integrado. Se reconoce que el 

Movimiento Cooperativo en Puerto Rico ha carecido de un enfoque empresarial en su desarrollo y que las destrezas asociativas 

y empresariales requeridas para el desarrollo de este tipo de organización no son atendidas con prioridad en los procesos exis-

tentes de incorporación de cooperativas en el país.  

Ante este escenario,  el  equipo  gestor  de  la  Incubadora  de  Cooperativas  del  Instituto  definió  los  siguientes  objetivos:  

1)  aportar   al   desarrollo  de  la  economía  de  Puerto  Rico  mediante  el  apoyo  a  los  emprendimientos  asociativos  bajo  

el  modelo  cooperativo,   desde  los   fundamentos  de  la  Economía   Solidaria;  2)  contribuir  a  la reducción de la brecha de  
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la desigualdad entre las personas que reciben los ingresos más altos contra los de menor ingreso en el País; 3) ser-

vir a los docentes del Instituto como centro de investigación  de emprendimientos asociativos; 4) servir de escena-

rio de práctica a los estudiantes del Instituto para el desarrollo de las destrezas empresariales del modelo cooperati-

vo. El segmento a servir incluye grupos (comunidad o estudiantes) que interesen gestar  nuevas cooperativas, ya 

sea bajo la Ley General de Sociedades Cooperativas (Ley 239, supra) o bajo la Ley  Especial de Cooperativas Ju-

veniles (Ley 220 del 29 de agosto de 2002, según enmendada). Ello permitirá desarrollar y sistematizar el conoci-

miento y las experiencias que nutrirán en gran medida al Programa Académico, a través del cual se transmitirá el 

conocimiento a los profesionales que se estén formando, creando las sinergias adecuadas entre los programas de 

nuestra unidad.   

 

MODELO DE INCUBACIÓN  

El Modelo desarrollado en el Instituto de Cooperativismo parte del entendido de que los emprendimientos asociativos abarcan 

las iniciativas gestadas por un grupo encaminadas al desarrollo de una actividad de producción o servicios  que tenga un im-

pacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de los miembros del grupo gestor y de la comunidad en la cual ésta se 

gesta. Son empresas centradas en el trabajo, creadas por un colectivo con necesidades o motivaciones comunes que comparte 

la visión de proyecto que ha decidido desarrollar con el fin de superar dichas necesidades. En términos de la gerencia de la 

empresa, son organizaciones horizontales de una gerencia participativa y democrática en las cuales cada socio tiene el mismo 

poder decisional independientemente del capital aportado y en la cual los beneficios se reparten equitativamente. Además, 

operan con parámetros ambientales y de consumo ético y responsable.  Bajo estas concepciones básicas de los grupos que se 

interesa apoyar, se ha creado un modelo de incubación que tiene tres componentes:  

 

Componentes 

El modelo conceptual de la Incubadora de Empresas Cooperativas tiene tres componentes: 1) modelo cooperativo, 2) dimen-

sión asociativa y 3) dimensión empresarial. Los tres componentes se trabajan en todas las fases de incubación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito del componente del modelo cooperativo es exponer a los grupos gestores a la filosofía cooperativa y al marco 

legal, organizacional y reglamentario del cooperativismo en Puerto Rico. El objetivo es que los grupos conozcan el modelo 

cooperativo y las implicaciones de éste antes de comenzar a operar como cooperativa. Posteriormente, en la fase de incuba-

ción,  se procura, mediante el acompañamiento, que la organización cooperativa opere bajo parámetros que correspondan al  

Modelo

Cooperativo

Dimensión

Asociativa

Dimensión

Empresarial

Modelo Incubadora

Instituto de Cooperativismo
Integración de las tres dimensiones/Equipo interdisciplinario
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modelo.   La dimensión asociativa abarca sesiones de trabajo con los grupos gestores en las cuales se explora la estructura y el 

funcionamiento del grupo gestor.  Se atienden aspectos del trabajo en equipo, toma de decisión grupal, comunicación y lideraz-

go contextualizado en la ética y valores cooperativos.  La dimensión empresarial abarca la evaluación de la idea empresarial 

del grupo gestor,  el equipo emprendedor en términos de la identidad cooperativa y la viabilidad social, así como la aplicación 

de destrezas en la evaluación de la viabilidad económica del  concepto empresarial que el grupo desee desarrollar.   

 

Equipo de trabajo de la Incubadora  

Según se comentó en la parte introductoria, la Incubadora está armonizada con las nuevas ofertas académicas propuestas por el 

Instituto de Cooperativismo.  En este modelo que denominamos ―de largo plazo‖, los estudiantes de la Maestría en Gestión y 

Desarrollo de Cooperativas y Empresas Asociativas -actualmente en proceso de evaluación por las instancias universitarias- 

componen parte importante del equipo de trabajo de la Incubadora. Los estudiantes graduados se integrarán a la Incubadora a 

través de prácticas vinculadas a los siguientes tres cursos del currículo: 1)Fundamentos del Cooperativismo, 2)Aspectos Psico-

sociales y Educación en la Economía Solidaria y 3)Viabilidad Económica para una Empresa Asociativa, respectivamente.  To-

mando en consideración una matrícula aproximada de quince estudiantes por año y cinco grupos incubados por semestre en 

cada uno de los cursos mencionados, el profesor creará equipos de estudiantes que trabajarán con los grupos incubados en los 

tres aspectos del modelo.  

Dado que todavía no se cuenta con los estudiantes graduados, el equipo de trabajo de la incubadora al inicio incluía un oficial 

de programas,  un  profesor coordinador  y un  grupo asesor.  El grupo asesor es uno interdisciplinario, compuesto por profeso-

res de las áreas que corresponden al modelo descrito: cooperativismo, psicología social y empresarismo. A estos profesores se 

les remunera mediante el mecanismo de compensación adicional de la Universidad. Los profesores pueden integrar estudiantes 

de las distintas disciplinas a sus equipos de trabajo los cuales se compensarían económicamente mediante el mecanismo institu-

cional del jornal.  La función principal del oficial de programas era ser el enlace entre los grupos gestores y el grupo asesor.  

De acuerdo a los modelos de incubadoras estudiados, se nombró un grupo de especialistas en las áreas empresariales, sociales y 

de desarrollo comunitario cuya función era evaluar y tomar las decisiones de ingreso de los grupos a la Incubadora (Comité 

Directivo).  Estas personas no reciben remuneración económica  por sus servicios.  

La crisis fiscal que ha atravesado la Universidad desde el año 2010 eliminó la posibilidad de contar con el oficial de programas 

y con los estudiantes por jornal.  Ello ha limitado el equipo de trabajo al grupo de docentes y a algunos estudiantes que puedan 

trabajar mediante el mecanismo de prácticas en distintos programas académicos.  

 

Criterios de admisión 

 

En un inicio se discutieron y delinearon los siguientes como criterios de admisión: 1) grupo solidariamente constituido; 2) idea 

de negocio identificada por el grupo; 3) que al menos el 50% de los socios trabaje a tiempo completo en la empresa cooperati-

va. Se acordó que no se  aceptarían grupos cuya intención fuera EMPLEAR a otras personas.   

El modelo conceptualizado contempla un proceso de convocatorias para la selección de los grupos. No obstante, a la fecha los 

grupos atendidos han sido referidos. El proceso de entrada de un grupo a la Incubadora comienza con la solicitud de informa-

ción de una persona o un grupo en relación a estos servicios. Si el grupo cumple con los requisitos de admisión anteriormente 

presentados, se coordina un conversatorio inicial. En éste participan todos los miembros del grupo gestor y los profesores ase-

sores que trabajarán con ese grupo. Al inicio de la reunión los miembros del grupo gestor cumplimentan un cuestionario a base 

del cual se  trabaja el perfil del grupo. Se ofrece una orientación detallada del proceso de incubación y de las implicaciones del 

modelo cooperativo. Si el grupo expresa interés en continuar con el proceso de incubación, solicita ingreso. Paralelamente, el 

profesor coordinador presenta el caso ante el Comité Directivo. Si éste es admitido, se comienza a trabajar en la fase de forma-

ción de la  preincubación.  

 

Fases del Modelo: Preincubación 

El proceso completo en la Incubadora de Empresas Cooperativas del Instituto comprende las fases de preincubación, incuba-

ción  y  desincubación.  En  la   primera  fase  se  trabaja  con la gestación de la empresa. Se enfatiza en la formación del grupo  
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gestor en las tres áreas del modelo anteriormente descritas. Se utiliza la metodología de sesiones de trabajo con el grupo gestor 

a través de las cuales se va conceptualizando la empresa cooperativa. El producto de la fase de pre incubación es el Plan de 

Negocios. En este documento, a diferencia de un plan de negocios tradicional, se ausculta el potencial de creación de redes de 

la cooperativa con otras entidades asociativas de producción y consumo, de manera que se vaya tejiendo un sistema solidario 

en la economía. En esta fase también se trabaja la formación en el aspecto técnico de la empresa, de ser necesario. Con cada 

grupo se hace un plan de trabajo de acuerdo a la disponibilidad de horario de los miembros, incluyendo noches y sábados. 

 

Fases del Modelo: Incubación 

  Personal de la Incubadora sirve como facilitador en los procesos de formación legal, de financiamiento y permi-

sos de operaciones con las agencias mediante la metodología de acompañamiento (Comisión de Desarrollo Cooperativo, Fon-

do de Inversión y Desarrollo Cooperativo-Fidecoop, y Corporación de Supervisión y Seguros de las Cooperativas de PR-

COSSEC). Una vez la cooperativa comience operaciones, se realiza el acompañamiento, asesoría y monitoreo de la empresa 

en diferentes áreas; finanzas, mercadeo y social y de ser necesario se recomendarán acciones correctivas.   El acompañamiento 

se provee  según sea solicitado o según se observe la necesidad. El Comité Directivo evaluará los informes presentados por el 

grupo asesor y determinará si el grupo debe continuar en esta fase, o está preparado para pasar a la fase de Desincubación.  

  

Fases del Modelo: Desincubación 

Esta fase comprende el alcance de la autosuficiencia de la cooperativa y la independencia eventual de la Incubadora. En caso 

de la desincubación, el Presidente de Junta de la nueva cooperativa firmará un documento en el cual se reconoce que el apoyo 

de la Incubadora a dicha cooperativa ha finalizado. Con este documento se cierra el expediente.  En términos generales, nin-

gún grupo gestor debe recibir apoyo de la  Incubadora por más de tres años.  

Al terminar cada fase el grupo fundador debe llenar una hoja de evaluación de los servicios recibidos. 

 

Fuente de Fondos 

Cada grupo gestor pagará una cuota de participación que será depositada en la cuenta rotatoria del Instituto.  La cantidad apor-

tada por los miembros del grupo gestor será  evidencia del nivel de compromiso e interés de las personas con el proyecto de la 

nueva empresa cooperativa. El propósito de la cuota no es cubrir la totalidad de los costos de incubación, sino un porcentaje de 

los mismos.  El resto de los costos han sido aportados hasta la fecha por el Instituto.  Posteriormente éstos serán compartidos 

entre el Instituto y fuentes de fondos externas del Movimiento.  Específicamente se han sostenido varias conversaciones con 

miembros de la Junta de Directores FIDECOOP a los fines de someter una propuesta mediante la cual FIDECOOP aportaría 

fondos para que el Instituto apoye grupos gestores en la formación de nuevas cooperativas a través de la Incubadora. 

Metodología de Estudio e Investigación 

La implantación del modelo antes descrito con cada grupo incubado debe ser documentada adecuadamente, revisada sobre la 

marcha y modificada en pasos y procesos de ser necesario con el propósito de lograr el fruto de una cooperativa sostenible, 

viable y aportando valor para los socios como grupo y para la sociedad en general.  La metodología de investigación/acción es 

la indicada para este tipo de proyecto.  Se define como un proceso en espiral flexible que permite que la acción (cambio, mejo-

ramiento) y la investigación (comprensión, conocimiento) se logren al mismo tiempo.  La comprensión permite un cambio 

más informado y al mismo tiempo se informa por medio de ese cambio  En cada ciclo hay una reflexión crítica: qué sirvió y 

qué no; qué se aprendió; qué se hará diferente la próxima vez.  Su uso es relevante cuando se desea lograr comprensión y cam-

bio a la misma vez (Dick 2002). 

 

Metodología de Estudio e Investigación 

La implantación del modelo antes descrito con cada grupo incubado debe ser documentada adecuadamente, revisada sobre la 

marcha y modificada en pasos y procesos de ser necesario con el propósito de lograr el fruto de una cooperativa sostenible, 

viable y aportando valor para los socios como grupo y para la sociedad en general.  La metodología de investigación/acción es 

la  indicada  para  este  tipo  de  proyecto.   Se   define   como   un   proceso  en  espiral  flexible  que  permite  que  la  acción  
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(cambio, mejoramiento) y la investigación (comprensión, conocimiento) se logren al mismo tiempo.  La comprensión permite 

un cambio más informado y al mismo tiempo se informa por medio de ese cambio  En cada ciclo hay una reflexión crítica: qué 

sirvió y qué no; qué se aprendió; qué se hará diferente la próxima vez.  Su uso es relevante cuando se desea lograr compren-

sión y cambio a la misma vez (Dick 2002). 

Se distingue de otros tipos de investigación en que: (1) enfoca en transformar a las personas involucradas en investigadores 

(aprender y aplicar lo aprendido por ellos mismos); (2) tiene una dimensión social – la investigación se lleva a cabo en escena-

rios reales y procura resolver problemas reales; (c) el investigador no interesa mantener objetividad, sino que abiertamente 

reconoce su prejuicio hacia los participantes. Permite varias herramientas de investigación a usarse mientras se conduce el 

proyecto: diario de la investigación; recolección y análisis de documentos, registro de las observaciones de los participantes, 

cuestionarios, entrevistas estructuradas y no estructuradas y estudio de casos (O‘Brien 2002). 

 

 

Experiencia en el proceso de implantación del modelo de Incubadora de Cooperativas – perfil de los grupos 

 

El equipo de trabajo estaba formado por la Directora del Instituto de Cooperativismo (pericia en Economía Solidaria, Coopera-

tivismo, Empresarismo y Finanzas), una oficial de programas (preparación en Finanzas, Contabilidad y Empresarismo) y tres 

profesoras para cubrir las áreas del modelo cooperativista y los aspectos sociales (psicóloga social comunitaria), el área de 

análisis del mercado y planes de mercadeo y el área legal y de planes financieros.  Desde julio del 2008 se han atendido un 

total de seis grupos; con tres de ellos se ha intervenido parcialmente en diferentes etapas de su desarrollo.  La experiencia a 

presentarse será la documentada para tres de los grupos con los que se culminó la etapa de preincubación, la primera del mo-

delo antes esbozado. 

  Mientras el grupo directivo discutía cuáles debían ser los criterios de selección de los proyectos a incluirse en la 

Incubadora, los grupos gestores tocaron a la puerta del Instituto para participar en ella.  Algunos grupos llegaron para comple-

tar el proceso y otros para participar en etapas o buscando asesoramiento. La primera experiencia con un grupo resultó en la 

terminación del servicio en medio del proceso por problemas internos de sus componentes. Los tres grupos que se han atendi-

do a cabalidad hasta el presente tuvieron génesis distinta, pero coincidieron en que llegaron al Instituto por referencia de un 

tercero, por lo que al acercarse desconocían los criterios de selección que se estaban evaluando a la luz de la experiencia en 

otras incubadoras de cooperativas.  A continuación se presenta el perfil de estos tres grupos, a base de información que se re-

copiló mediante un cuestionario de entrada.  La identidad de las cooperativas se reserva. 

 

En la siguiente página se presenta la Tabla I refereida a la información demográfica. 

 

 

 

TABLA I – Información Demográfica 
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TABLA II – Nivel de cohesión y compromiso con el proyecto 

  COOP I COOP 2 COOP 3 

Tipo de cooperativa Trabajo asociado Trabajo asociado Trabajo asociado 

Número de miembros Cinco Cinco Siete 

Línea de producto o servicio Servicios de apoyo social a 

individuos o comunidades, 

dirigidos a suplir la necesi-

dad de las cooperativas de 

ahorro y crédito de brindar 

servicios a la comunidad a 

que sirven 

Crianza y venta de cochini-

llos y cerdos de destete, y 

productos genéticos para 

fincas de engorde de cerdos, 

usando métodos de repro-

ducción que produzcan me-

jor calidad de cerdos y de 

forma más eficiente 

Servicios de apoyo social y de 

consejería a personas con impe-

dimentos (especialmente visua-

les) y a sus familias. 
Los miembros fundadores de la 

cooperativa son personas con 

impedimentos, clientes de la 

Administración de Rehabilita-

ción Vocacional. 
Edad de los socios 
  
  

21 a 30 – 20% 
31 a 40 – 40% 
41 a 50 – 40% 
  

 21 a 30 - 40% 
31 a 40 – 20% 
41 a 50 – 20% 
51 a 60 – 20% 

21 a 30 – 43% 
31 a 40 – 43% 
41 a 50 – 14% 

Género Masculino – 20% 
Femenino – 80% 

Masculino – 100% Femenino – 71 % 
Masculino – 29% 

Nivel educativo Maestría – 100% Bachillerato – 60% 
Maestría – 40% 
  

Estudios universitarios sin com-

pletar  - 14% 
Bachillerato – 14% 
Maestría – 71% 

Estatus laboral/estudio: 
  
  

Trabajo a tiempo completo 

– 80% 
Trabajo a tiempo parcial – 

20% 
 
  

Trabajo a tiempo completo 

– 60% 
Estudio a tiempo completo 

y trabajo a tiempo parcial – 

20% 
Trabajo a tiempo parcial – 

20% 

Estudio a tiempo completo - 

71% 
Retirado – 29% 

Profesión u oficio: 
  

Trabajador social -100% Artista plástico – 20% 
Ingeniero electricista -20% 
Agrónomo- 20% 
Estudiante/agricultor -20% 
Psicólogo – 20% 

Consejera profesional – 14% 
Trabajador social y consejero 

profesional – 14% 
Trabajadores sociales – 57 % 
No profesional – 14% 

Municipio de Residencia: 
  

Área metropolitana – 60% 
  
Interior de la Isla – 40% 

Interior de la Isla – 100% Área Metropolitana – 28% 
  
Interior de la Isla – 72% 
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TABLA II – Nivel de cohesión y compromiso con el proyecto 

 

 
 
 
 
 

TABLA III – Conocimiento del modelo cooperativo 

 

 
 
 
 
 

 

  COOP 1 COOP 2 COOP 3 
Conozco bien a los miembros del grupo. Fuerte acuerdo – 100% Fuerte acuerdo – 

100% 
  

De acuerdo – 86% 
Neutral – 14% 

  
  

Relación con los demás miembros del 

grupo 
Colegas profesionales – 

100% 
  

Familia – 80% 
Amigos – 20% 

  
  

Amigos – 14% 
Colegas profesionales -

86% 
  

  

Compromiso con el proyecto empresa-

rial a desarrollar 
Fuerte acuerdo – 100% 

  
Fuerte acuerdo – 80% 

Neutral – 20% 
  

  

Fuerte acuerdo – 100% 
  
  

Considero estar preparado para afrontar 

las implicaciones económicas y persona-

les de organizar y operar una nueva em-

presa cooperativa 

De acuerdo – 60% 
  

Neutral – 40% 
  

De acuerdo – 100% 
  

De acuerdo – 57% 
  

Neutral  43% 
  

Cuento con el apoyo de mi pareja e hijos 

en este proyecto. 
El 100% de los que ano-

taron tener pareja e hijos 

cuentan con su apoyo. 
  

El 100% de los que 

anotaron tener pareja 

e hijos cuentan con su 

apoyo. 
  

El 100% de los que ano-

taron tener pareja e hijos 

cuentan con su apoyo. 
  

  

  COOP 1 COOP 2 COOP 3 
Conozco el modelo empresa-

rial cooperativo 
De acuerdo – 60% 
Neutral – 40% 

De acuerdo – 80% 
Neutral – 20% 

  

Neutral – 100% 

Considero que el modelo de 

empresa cooperativa es la 

mejor opción para establecer 

un negocio 

De acuerdo – 100% De acuerdo -100% Fuerte Acuerdo – 71% 
Neutral – 29% 
  

Tengo amplia experiencia 

como socio de una cooperati-

va 

Fuerte acuerdo – 40% 
Desacuerdo – 60% 

Acuerdo – 20% 
Neutral – 40% 
Desacuerdo – 40% 

De acuerdo – 28.5% 
Neutral – 43% 
Desacuerdo y N/A –28.5% 
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TABLA V – Nivel de conocimiento gerencial y empresarial del socio 

 
 

 

 
Experiencia en el proceso de implantación del modelo de Incubadora de Cooperativas –resumen del proceso 

individual por caso  

 
 

COOP 1 

De las tres cooperativas objeto de este análisis, COOP 1 fue la primera con que comenzó a trabajar la Incubadora a finales 

del 2008. Llegó por referido de una de las colegas del Instituto.  Se entendía que, dada la naturaleza de la ocupación 

(especialistas de la conducta), el hecho de que los socios fueron compañeros de estudio y colegas en la profesión, que lleva-

ban reuniéndose por tres años y que ya se habían incorporado como cooperativa, el proceso del conocimiento  del  modelo  y 

el  aspecto  asociativo  fluirían  mejor.   De  la  entrevista  inicial  se  concluyó  que  estaban  muy  interesados  en  el  aspec-

to empresarial  y  gerencial,  del  que  no  sabían  nada,  y  que  la  ejecución  (o  falta  de  ella)  era  su  mayor  debilidad.   

Estuvieron muy de acuerdo  en  proveer  una  cuota  de  $600   como  colaboración  a  los  gastos  del  proyecto  y  se  firmó  

un acuerdo  de cumplimiento al  respecto.  Se  les  preguntó  si  interesaban  que  se  planificaran  talleres  sobre  el  aspecto  

empresarial  o  si  preferían trabajar  las  asignaciones  por  su  cuenta  y  preparar  el  plan  de  negocios  con  nuestra  cola-

boración.   De  las   experiencias   previas   abortadas  se  aprendió  que  los  talleres  con  fechas  y  horario  estipulado   no  

  COOP 1 COOP 2 COOP 3 
Mi educación tiene relación 

directa con la actividad em-

presarial a desarrollar 

Fuerte acuerdo – 100% Acuerdo – 100% 
  

Fuerte acuerdo – 86% 
Neutral – 14% 

 
  

Mi empleo actual tiene rela-

ción directa con la actividad 

empresarial a desarrollar 

Fuerte acuerdo – 100% Fuerte Acuerdo– 40% 
Neutral – 60% 

Neutral – 29% 
N/A – 71% 

Los miembros del grupo 

tienen la experiencia adecua-

da para la empresa que se va 

a desarrollar 

De acuerdo – 100% 
  

De acuerdo – 100% Fuerte Acuerdo – 43% 
Neutral – 57% 

  
  

Los miembros del grupo 

tienen relaciones profesiona-

les dentro de la industria y el 

mercado al que se desea 

entrar 

De acuerdo –80% 
Neutral – 20% 

De acuerdo – 80% 
Neutral – 20% 
  

De acuerdo – 29% 
Neutral y no sé – 71% 
  

Los miembros del grupo 

conocen la industria a la que 

desean introducirse 

De acuerdo – 60% 
Neutral – 40% 

De acuerdo – 80% 
Neutral  20% 
  

De acuerdo – 29% 
Neutral – 71%; 
  

  COOP 1 COOP 2 COOP 3 

Anteriormente he partici-

pado en la creación de una 

empresa 

Desacuerdo – 80% 
Neutral – 20% 

De acuerdo-60% 
Neutral – 20% 
Desacuerdo – 20% 

Fuerte desacuerdo y N/A 

– 100% 

Tengo experiencia geren-

cial 
Desacuerdo – 80% 
Neutral – 20% 

Fuerte Acuerdo  -40% 
Neutral – 60% 
  

De acuerdo – 57% 
Desacuerdo y N/A – 43% 

TABLA IV – Percepción del conocimiento técnico propio y el de sus compañeros 
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necesariamente servían para personas con bagajes distintos y poco tiempo disponible.  Al unísono expresaron su deseo de tener 

un itinerario detallado para ―aprenderlo todo, porque del tema nada sabían‖. Sin embargo, por todos tener empleos a tiempo 

completo, reunirlos a la vez era un problema. A esto se añadía la distancia de la Universidad con respecto a la residencia de 

algunas de las socias. 

A la luz de esta petición, se elaboró un plan de trabajo con talleres que se diseñaron tocando temas como la determinación del 

concepto de negocio, la determinación del mercado potencial y las proyecciones de ingresos, aspectos de la competencia e inte-

gración, inversión inicial y gastos operacionales, plan de mercadeo, gerencia y operaciones, todo dentro del contexto de los 

principios cooperativistas.  La oficial de enlace servía de medio formal de comunicación entre la Cooperativa y el Instituto y 

daba seguimiento a los talleres.  Siguiendo el patrón del modelo original, y entendiendo la dificultad de reunir a todo el mundo 

a la vez por ser un grupo grande (en sus inicios era de 12 socios aunque finalizó en 5), se recurrió a que se nombrara un o unos 

representantes que debían asistir a todas las reuniones y llevar el mensaje de lo discutido y trabajado al pleno en sus reuniones 

particulares.  El grupo nombró a su líder natural hasta ese momento.  Con él como enlace y con la colaboración del equipo de 

la Incubadora, se logró redirigir el concepto de negocios para ofrecer servicios individuales, grupales y talleres financiados por 

las cooperativas de ahorro y crédito como parte de la responsabilidad social de éstas con las comunidades a las que sirven.  Se 

le dio un giro novedoso a la tarea, una fuente de financiamiento sólida y una posibilidad de integración entre cooperativas, que 

es uno de los principios del movimiento. 

Se develaron debilidades del grupo como colectivo: había desproporción en el trabajo realizado por los socios; la democracia 

que debía caracterizar a la cooperativa se diluía por la fuerte y dominante presencia del líder natural; su mayor preparación 

académica les hacía difícil aceptar con humildad su desconocimiento de unos temas que debían ser aprendidos para lograr una 

buena ejecución de su empresa; no estaban dispuestos a salir de su zona de confort (en términos de horario y lugar) para asistir 

a unos talleres y trabajar como equipo en su propio plan de negocios.  

Cuando el equipo de la Incubadora se dio cuenta de estas importantes fallas, se llevó a cabo una reunión para ayudar a reforzar 

el componente asociativo y auscultar qué estaba faltando en un grupo tan bien aspectado.  Ante los planteamientos de la psicó-

loga facilitadora, la actitud fue de no aceptación, ya que según ellos, como profesionales de la conducta, entendían los procesos 

asociativos mejor que muchos.  En opinión de los socios, las ausencias eran producto de la inflexibilidad del equipo de la Incu-

badora en establecer los horarios de los talleres, aunque los mismos fueron consultados con el representante del grupo. 

Aún con la escasa colaboración de los socios, se cumplió con el producto de la fase de preincubación: la preparación del plan 

de negocios.   El equipo de la Incubadora entendió y le informó al grupo que había serios problemas para integrar lo que cono-

cían sobre el modelo cooperativista en forma teórica con las realidades del proceso de formación de una empresa y que estos 

problemas pudieran trasladarse  a la fase de ejecución. 

Epílogo: Se completó un Plan de Negocios que no fue el producto de los socios.  El Instituto declinó pasar a la fase de incuba-

ción, situación que coincidió con una marcada reducción de los recursos financieros en el Instituto.  La Cooperativa sigue sin 

comenzar operaciones. 

 

COOP 2 

Llegó al Instituto cuando aún no era cooperativa, sino un grupo formado principalmente por dos egresados del programa de 

Agronomía de uno de los recintos de la  Universidad de Puerto Rico (UPR).  Llevaban ya cerca de un año y medio operando en 

la venta de cochinillos a restaurantes y se acercaron al director de una de las oficinas regionales de la Comisión de Desarrollo 

Cooperativo del Gobierno de Puerto Rico para orientarse sobre este modelo empresarial  Este funcionario, por entender que la 

complejidad del proyecto no podía asumirla su reducida oficina, refirió a los jóvenes agrónomos a la Directora del Instituto de 

Cooperativismo.  En julio de 2009, la Directora y la entonces Oficial de Programa, visitaron las oficinas del funcionario. Allí 

escucharon de parte del agrónomo la descripción del tipo de negocio de venta de cochinillos, su interés de convertirse en 

cooperativa y la necesidad de colaboración particularmente con el Plan de Negocios. 

En agosto de 2009 se le envió información sobre los requisitos para ser aceptado en la Incubadora de Empresas Cooperativas.  

Se pautó una presentación sobre el proyecto y  ante el Comité Directivo de la Incubadora de lo que hasta ese entonces había 

sido una corporación regular con fines de lucro desde 2007. El grupo escuchó la presentación y surgió una duda muy razona-

ble:  Si ya están operando y tienen éxito, ¿por qué incorporarse bajo otro modelo organizacional?  En estos casos la pregunta 

obligada es si lo que verdaderamente les interesaba del modelo era la exención contributiva.  Al confrontarlos, explicaron que 

el modelo cooperativo, que estaban comenzado a  conocer, contemplaba  los  mismos principios  de s olidaridad,  transparencia  
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y colaboración por los que siempre él y su compañero de labores,  habían regido su vida y su trabajo.  Además, el modelo per-

mitía tener un grupo de personas responsables, lo que ayudaba a descargar tareas entre varios.   

Su propuesta para el negocio cooperativo era la crianza, matanza, distribución y venta de los cochinillos, con una genética me-

jor, dirigida a lograr un animal de mayor peso en menos tiempo (sin alteraciones genéticas, sino con cruces de cerdos y cerdas 

de mayor calidad y mejor alimentación).   Su proyecto conllevaba la necesidad de unas instalaciones amplias con varias sec-

ciones.   El disponer del uso de una finca grande, permitiría otras fuentes alternas de ingreso: venta de cerdos vivos al destete, 

venta de cerdos vivos de engorde, venta de genética (semen, animales reproductores), servicio de asesoría técnica y otros pro-

yectos agrícolas (siembra de plátanos y hierbas aromáticas y crianza de pequeños rumiantes como cabros y ovejos). 

Con la propuesta de organizarse como cooperativa, la petición al Instituto fue de ayuda para trabajar con las proyecciones fi-

nancieras de ingresos y gastos y poder determinar la viabilidad del proyecto de crianza y venta de cochinillos.  Esta petición 

iría acompañada de la solicitud del uso de una finca propiedad de la UPR, en la cual se llevaría a cabo la actividad con un ca-

non de arrendamiento nominal.  Por muchas razones de índole burocrática, el arrendamiento de la finca nunca se materializó, 

pero el interés en el proyecto continuó. El Instituto estaría trabajando con la fase de preincubación, que incluía la preparación 

del plan de negocios, pero también el fortalecimiento de los aspectos asociativos y el conocimiento cabal del modelo coopera-

tivo.   

Los talleres de trabajo comenzaron el 16 de enero de 2010.  En la orientación inicial, se presentó el modelo de la Incubadora y 

se dio una orientación general de los aspectos del modelo cooperativista, de los aspectos asociativos y de los aspectos empresa-

riales.  La experiencia con la COOP 1 sirvió para no partir del supuesto de que los grupos llegan con conocimiento o destrezas 

en cuanto a los tres aspectos mencionados.  Se les solicitó la cuota de $600 como aportación más que nada simbólica de la co-

laboración entre las dos entidades, la cual aceptaron sin reserva. 

Los temas que siguieron y que fueron cubiertos con talleres de trabajo que se dieron hasta el mes de julio de 2010 fueron: (1) 

determinación del concepto de negocio (al finalizar debían escribir un párrafo individualmente sobre lo que entendían era el 

negocio cooperativo a emprender para luego ser comparadas las visiones de todos y llegar a un consenso; (2) Determinación 

del mercado/cálculo del ingreso potencial; (3) Competencia/integración/redes; (4) Plan de Mercadeo; (5) Gastos preoperacio-

nales e inversión inicial; (6) Determinación de costos de ventas, gastos operacionales y de recursos humanos; (7) Integración 

de lo anterior para la preparación de las proyecciones financieras para tres años; (8) Gerencia y operaciones (distribución de las 

tareas entre los socios); (9) Repaso de aspectos asociativos; (10) Discusión del plan de negocios. 

Fue notable el interés, el sentido de responsabilidad y madurez del grupo.  La asistencia fue casi perfecta por parte de cuatro de 

los cinco socios, con excepción de las últimas reuniones sobre las proyecciones que se trabajaron básicamente con los agróno-

mos, quienes eran reconocidos por el grupo como los expertos.  Toda asignación de búsqueda de información se llevaba a cabo 

sin dilaciones, lo que permitía adelantar bastante.  El grupo era muy crítico de lo presentado por los recursos y hacían cuestio-

namientos muy válidos.  Al comienzo hubo dificultad para aclarar el concepto de negocio del cual se estudiaría la viabilidad, 

ya que deseaban incluir junto con los cochinillos, sus productos genéticos, hortalizas, asesoría, etc.  Luego de un análisis por 

parte de los socios, decidieron que el interés de conocer la viabilidad radicaba en el negocio de los cochinillos, dado que era el 

que tenía un mercado más reducido y menos conocido. Cabe señalar que fue una decisión de grupo, lo que fue la norma en 

todas las sesiones. 

Una de las lecciones aprendidas con otros grupos fue la importancia de la participación de todos los miembros en el proceso de 

aprendizaje de los aspectos del modelo de la Incubadora y en la confección de su plan de negocios.  Se buscó la manera de 

flexibilizar lo más posible las fechas y horas de los talleres y se discutió con todo el grupo cualquier modificación del plan de 

trabajo.   

En el proceso de la preparación de las proyecciones financieras, el equipo se dio cuenta de la no viabilidad financiera del nego-

cio de crianza de cochinillos, particularmente por los altos costos del matadero y por la gran inversión inicial que representaba.  

Ante esta declaración, que surgió luego del trabajo en equipo de varios meses, la actitud de los socios fue de aceptación y agra-

decimiento de poder saber de antemano esta información y evitar perder dinero entrando a una actividad no rentable.  Inmedia-

tamente solicitaron que se hiciera un nuevo plan de negocios con el producto del cerdo de destete y la producción genética, dos 

de las actividades por las cuales habían mostrado interés durante la determinación del concepto de negocios.  Aunque esto es-

taba fuera de lo acordado y representaba volver a la mesa de trabajo, el equipo entendió que valía la pena continuar colaboran-

do con este grupo.  Así se hizo, y con la estrecha colaboración del grupo de agrónomos (en la búsqueda de información de la 

industria) se volvió a calcular el mercado potencial y las proyecciones financieras, concluyendo que la actividad sería rentable 

en un tercer año de operaciones siempre y cuando el Gobierno aportara el 50% del costo de la infraestructura mediante un pro-

grama especial para ello. 
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Con esta proyección se trabajó el Plan de Negocios, el cual se entregó en julio de 2010.  Durante el tiempo que duró el proceso 

de talleres, el grupo se incorporó como cooperativa formalmente.  Luego de la entrega del Plan, se obtuvo retroalimentación de 

los socios  reconociendo la calidad del trabajo de la Incubadora.  Informaron que, a raíz de los resultados del Plan, decidieron 

posponer el proyecto de crianza de cerdos y se están dedicando a la siembra de hortalizas en una finca arrendada, mientras le-

vantan capital para sus otros proyectos. 

Durante el proceso surgieron dudas de la limitación que el modelo cooperativo impone en cuanto a las relaciones de sociedad 

con otro tipo de organizaciones.  Específicamente deseaban saber si podían tener como socios de su cooperativa a una corpora-

ción con fines de lucro con la intención de que éstos aportaran la finca y la cooperativa el trabajo y el conocimiento.  También 

entendían que estos socios debían recibir un rendimiento mayor porque además aportarían dinero para adquirir unos equipos. 

La discusión fue a la médula de la legislación cooperativista y particularmente de los principios que rigen una cooperativa de 

trabajo asociado.  En el caso de la compensación a la corporación, surgió el asunto de que estaban valorando más el capital que 

el trabajo de los socios, cuando en una cooperativa de trabajo asociado prima el valor del trabajo sobre el dinero.  Una de las 

preocupaciones mayores fue el tener una fórmula para evaluar financieramente el trabajo aportado.  Esto llamó la atención del 

equipo de la Incubadora en términos de la dificultad en la práctica de traducir los principios de equidad de la cooperativa de 

trabajo asociado a la contabilización y evaluación financiera de esas aportaciones 

El grupo se sintió cómodo en hacer consultas adicionales sobre aspectos de su Reglamento en cuanto a sus miembros y la adi-

ción de nuevos socios; sobre la valorización del trabajo como aportación en lugar de capital en dinero;  la legalidad de aceptar 

donaciones y en qué circunstancias, entre otros.  Esto es muestra de que, además del trabajo técnico, estaban muy pendientes a 

entender la normativa legal e incorporarla efectivamente en su reglamento de trabajo.  Su reglamento no se percibía como un 

requisito para incorporarse, sino como un documento de trabajo que realmente debía guiar sus actuaciones en colectivo. 

 

Epílogo: La COOP 2 terminó su plan de negocios sobre la viabilidad del proyecto de crianza y venta de cochinillos (la cual 

por sí sola no es viable) en conjunto con la crianza de cerdos de destete (la cual se convertiría en viable en unos tres años).  La 

Cooperativa decidió posponer el proyecto de los cerdos por la gran inversión inicial que implica.  Siguen operando como 

cooperativa pero se están enfocando en la siembra de ajíes, plátanos y otros frutos menores.  Siguen en contacto con el Instituto 

para consultas diversas. 

 

COOP 3 

En noviembre de 2009, la oficial a cargo de una agencia local que trabaja en la rehabilitación vocacional de personas con dis-

tintos tipos de impedimentos se reunió con el equipo técnico de la Incubadora para solicitar la participación en la Incubadora 

de un grupo de sus ―clientes‖.  El primer grupo a ser incubado sería uno formado por profesionales de la conducta 

(trabajadores sociales, psicólogos, consejeros).  El grupo no se conocía antes, con contadas excepciones, sino que fue mediante 

las reuniones en la agencia con la oficial como facilitadora que fueron conociéndose e interesándose en auto emplearse me-

diante el modelo cooperativo de trabajo asociado.  Formaban parte de un banco de talento de profesionales a quienes no se les 

había podido ubicar en empleos.  La mayoría de los futuros socios tenían impedimento visual.  La oficial de la agencia los ca-

talogó como un grupo competente, fuerte y diligente, y la agencia recomendaba su participación.  El grupo y la agencia solici-

taron entrada a la Incubadora para se le prestara ayuda en la preparación del Reglamento y de la propuesta de negocio con una 

visión cooperativista para el ofrecimiento de servicios psicológicos y sociales integrados. Se trabajarían los talleres desde las 

instalaciones de la agencia por la dificultad de desplazamiento de los miembros del grupo. 

Luego de llevar el caso para la aprobación del Comité Directivo de la Incubadora, se preparó un plan de trabajo, el cual se pre-

sentó para la aprobación del grupo y de la agencia, y que incluía los talleres formativos y la confección de un reglamento.  Éste 

debía contener  los aspectos del modelo, los asociativos y los aspectos administrativos importantes para el sano manejo de la 

cooperativa.  Esta cooperativa en formación entraba al ruedo con varias ventajas que intentaban compensar la desventaja física 

de sus socios: al ser clientes de la mencionada agencia, ésta proveía acompañamiento continuo en el área asociativa, y en la 

evaluación y búsqueda de las necesidades de equipo y otros servicios.  Como clientes, prácticamente todos los equipos de tra-

bajo con los programas de computadoras asistivos se les proveían gratuitamente.  La agencia también cubriría gastos de incor-

poración, materiales de inicio, mejoras al local que se arrendara para operar, entre otros. También podría ayudar a conseguir 

locales públicos sin pagar canon de arrendamiento.  
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Desde la primera reunión se notó la buena disposición del grupo y la razonablemente buena relación que habían desarrollado a 

través de la agencia.   El grupo inicial se fue reduciendo durante la intervención a un consejero ciego, dos trabajadoras sociales 

ciegas con maestría, un trabajador social ciego con maestría y una trabajadora social con bachillerato y visión parcial.   

Cuando se trabajó el concepto de negocios, se pudo ver que el grupo estaba muy preparado académicamente, pero que carecía 

de experiencia de trabajo y de contacto con las necesidades del mercado. Algo que sorprendió al equipo de la Incubadora era 

que no pensaran en atender el nicho de las necesidades de las personas con impedimento y sus familiares, dado que sus luchas 

ellos las conocían mejor que muchos otros profesionales.  Luego de que el equipo lo sugiriera, en aras de distinguirse de otros 

profesionales de la conducta, lo aceptaron como su mercado principal.   

Contrario a lo esperado, los integrantes del grupo completaban sin problema sus tareas asignadas.  Buscaban la información que 

necesitaban recurriendo al teléfono, a la Internet o a visitas propias.  Sus impedimentos eran sólo obstáculos parciales, ya que, 

aparte del espíritu de lucha y el interés que tenían en su proyecto, no tenían otra ocupación que distrajera su esfuerzo.   Un pro-

grama de computadoras provisto por la agencia (tan poderoso como costoso) permitía traducir a escritos en el programa Word o 

tablas en Excel a las formas que ellos podían entender.  Una preocupación principal era el análisis de las proyecciones financie-

ras, pues requería un nivel de abstracción  mayor al de las otras partes del Plan.  Para facilitar el asunto, se prepararon las pro-

yecciones (en lugar de hacerlas entre todos) y se enviaron para su análisis y posterior discusión.  Fue una agradable sorpresa ver 

cómo gran parte del grupo podía seguir los supuestos que se presentaron e inclusive sugirieron cambios en ellos.  

Un miembro del grupo resultó ser  controversial y no siempre estaba de acuerdo con lo decidido por el colectivo.  El resto de 

éste manejaba muy bien la situación y siempre se podían llegar a acuerdos.  Esto indicaba que había algunos aspectos que re-

presentaban una fuerte atadura emocional, cuyo reemplazo requería más tiempo y más apoyo.  A pesar de esto, se puede decir 

que fue uno de los grupos en que más decisiones colegiadas se tomaban.  Había una líder natural, que era muy articulada y res-

petada por sus compañeros. 

El Plan de Negocios se terminó y se presentó en el tiempo acordado.  El equipo estuvo disponible para contestar dudas, ya que 

los participantes debían hacer la presentación de su propuesta de servicios ante una junta evaluadora de la agencia.  Ésta sería 

su primer cliente, toda vez que por disposiciones gubernamentales despidieron muchos trabajadores sociales y consejeros y se 

estarían subcontratando estos servicios.  La presentación ante la agencia fue relativamente exitosa; no todos los integrantes del 

grupo se habían preparado de la misma manera y surgieron contradicciones en lo que ellos entendían era su principal mercado y 

su concepto de negocios.   

Mientras tanto, el grupo seguía moviendo sus fichas para el logro de sus objetivos, consiguiendo, mediante sus propios esfuer-

zos, que las autoridades del municipio donde ubicaba la agencia les cedieran un edificio público cerrado para ubicar su oficina.  

El día del cierre y entrega final del Plan de Negocios prepararon una pequeña actividad de agradecimiento para el equipo y en-

tregaron la segunda parte de la cuota de $600 que era parte de los requisitos.   

 

Epílogo: Se terminó el Plan de Negocios con una fuerte participación del grupo.  Lo presentaron ante la agencia con una pro-

puesta para optar por ofrecer servicios a la misma como contratistas independientes.  Su solicitud de incorporación presentada 

ante la Comisión de Desarrollo Cooperativo está en espera de la aprobación y de la licencia para operar.  El grupo está remode-

lando el local para comenzar a operar tan pronto les sea posible y con la asistencia del personal de la agencia. 

 

La limitación de recursos financieros no ha permitido continuar con la fase de incubación para los dos grupos que han continua-

do operando.  De forma voluntaria parte del equipo ha seguido atendiendo consultas y se mantiene en contacto con su desarro-

llo posterior. 
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Discusión y Análisis 

Todos los grupos han llegado por referidos sin siquiera la Incubadora dar publicidad de su oferta.  Los criterios de selección 

que se han trabajado se analizaron mediante  la entrevista inicial con los grupos, y no como parte de una convocatoria abierta.  

Se hizo de esta manera por encontrarse la Incubadora en sus primeras etapas y para no desalentar las iniciativas válidas de 

estos grupos.  Sin embargo, sobre la marcha se encontraron serias debilidades en los grupos respecto a alguno de los tres as-

pectos del modelo, que quizás un proceso de convocatoria con criterios de selección específicos hubiera ayudado a seleccionar 

aquellos grupos con mayor potencial de desarrollo y sostenibilidad. 

De los tres grupos, dos se unieron en una organización cooperativa para realizar labores relacionadas al ejercicio de su profe-

sión, particularmente por la dificultad de empleo en la que se encuentra el país, con la reducción de la plantilla de trabajadores 

gubernamentales.  En esos dos grupos de observó un nivel de preparación académica y de trasfondo profesional muy similar.  

Se observó también que el grueso de la membresía en las actividades de trabajo social y ciencias de la conducta en estas 

cooperativas son mujeres.  En el caso de la cooperativa de crianza de animales, la variedad de trasfondos educativos y profe-

sionales era muy variada.  Los unía, sin embargo, el conocimiento e interés en la agricultura e incluso la experiencia agrícola, 

ya sea por trabajar la tierra o por poseer tierra para agricultura.  En esta cooperativa los socios son todos del género masculino.  

Es interesante notar que el rango de edades es amplio en las tres cooperativas, lo que implica que la brecha generacional no ha 

sido impedimento para pensar que pueden trabajar en colectivo, al menos en las primeras etapas de la cooperativa. 

Es importante indicar que la COOP 1 llevaba tres años reuniéndose como grupo para incorporarse y llevaban año y medio 

incorporados como cooperativa (sin operar) antes de llegar a la Incubadora.  Los otros dos grupos conocieron el modelo a fon-

do cuando intentaron unirse para llevar a cabo su actividad empresarial.  El conocimiento que tenían los socios de estas últi-

mas dos cooperativas sobre el modelo provenía de la membresía de algunos en cooperativas de ahorro y crédito.  Aún sin co-

nocimiento o experiencia con el modelo cooperativo, todos tenían la percepción que era la forma adecuada de organizarse para 

el logro de sus metas. 

Al comienzo del proceso surgieron dudas en los tres grupos en cuanto a la percepción de la experiencia y relaciones con la 

industria que tenían los compañeros para embarcarse en esta actividad empresarial.  Esto se observó particularmente en aqué-

llos que se unieron por razones de proximidad y necesidad y cuyo único punto de enlace era el ser colegas profesionales.  

Aparte de los socios de la COOP 2 que ya habían tenido la experiencia de comenzar el negocio de venta de cochinillos a una 

pequeña escala, en términos generales la experiencia en creación de empresas y en aspectos gerenciales resultó ser una de las 

debilidades más sobresalientes percibidas por los socios de las tres cooperativas al momento de comenzar su experiencia en la 

Incubadora. 

Los socios de la COOP 1 en su gran mayoría indicaron tener trabajo a tiempo completo.  Esto definiría posteriormente la poca 

disponibilidad de tiempo para asumir las tareas de la Incubadora.  La falta de empleo o la tenencia de una actividad parcial o 

flexible, permitió que los otros grupos fueran consecuentes con los requerimientos de la Incubadora.   

La elaboración de los planes en conjunto fue puntual como primera actividad del colectivo con la Incubadora.  La presentación 

de un plan de trabajo ayudó a dar un mapa del alcance de los temas, la cantidad de trabajo que implica estudiar la viabilidad de 

un empresa y más aún cuando las decisiones son colegiadas.  Daba también una idea del tiempo que tomaría el llegar a la de-

terminación de la viabilidad de mercado, operacional y financiera de la empresa.  El no prepararlo en conjunto con el grupo 

traería reclamos de inflexibilidad por parte de la Incubadora y tensiones entre el grupo y con el equipo técnico. 

El proceso en sí mismo de reunirse periódicamente para discutir los temas y elaborar paso a paso el Plan de Negocios refuerza 

el aspecto asociativo tan importante en el éxito de una empresa cooperativa.  La discusión de las expectativas, ideas, informa-

ción recopilada, métodos y estrategias de negocio, valores cooperativistas en la producción, venta, mercadeo y distribución de 

los bienes y servicios, división de las tareas técnicas y gerenciales van fomentado los lazos sociales que permitirán que el tra-

bajo en colectivo, luego de empezado el negocio, sea menos complicado.   La experiencia con los grupos ha sido que cuando  
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todos los socios asisten y se involucran en los talleres y en la tarea, se refuerza el colectivo, y los miembros se apoderan del 

proceso completo.  Los aspectos financieros, que suelen ser los más temidos por los grupos, se simplifican al verse como la 

cuantificación del concepto de negocio, el mercado meta identificado y las actividades necesarias para vender el producto y 

servicio.   

En la práctica, las características de cada grupo y sus necesidades particulares motivaron a que, antes y después de cada taller, 

el equipo de la Incubadora evaluara en forma integrada los retos y los avances alcanzados.  En ocasiones hubo que alterar el 

orden de los temas; en otras hubo que retomar los aspectos asociativos.  En más de una ocasión hubo que volver a repasar la 

normativa y ponderar la legalidad de alguna actividad o estatuto de su reglamento. De las discusiones sobre lo dispuesto en la 

normativa, se plantearon inconsistencias o falta de claridad en la misma, particularmente en los aspectos de la cuantificación 

apropiada de la aportación del trabajo en la determinación del capital de los socios y los dividendos a ser pagados.  Estas im-

portantes interrogantes han sido llevadas por el Instituto a la consideración de la entidad reguladora de las cooperativas en 

Puerto Rico, con el propósito de aclarar o enmendar la normativa para beneficio de todo el Movimiento. 

A través de los talleres se evidenció que de los grupos surgen líderes naturales.  En los grupos atendidos se pudo observar que 

compartían las siguientes características:  conocimiento cabal de su área técnica, capacidad de articular verbalmente las ideas 

y preocupaciones del grupo convirtiéndose en sus portavoces oficiales, temperamento moderado pero firme.  Fue interesante 

ver cómo estos líderes naturales surgieron por el reconocimiento tácito de parte del resto de los socios.  No se apreció en nin-

guno de los grupos luchas de poder que pudieran ocasionar una división fatal.  La desventaja de esto era la dependencia que 

en algunos momentos se notó de parte de los socios con respecto a la toma de decisiones cruciales en la figura de ese líder 

natural.   

Es interesante notar que los grupos no presentaron resistencia alguna a la contribución monetaria que se estableció desde la 

entrevista inicial. Se puso en sus manos la determinación de la cuota que podrían pagar a base de su capacidad.  Ningún grupo 

articuló una cantidad, por lo que la Incubadora presentó una cuota simbólica de $600, pagadera en dos plazos. 

 

CONCLUSIONES 

La experiencia presentada en esta ponencia en torno a los tres grupos con los cuales se trabajó en la primera fase en la Incuba-

dora del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico en el período 2008-2010, aunque no es concluyente por 

ser una experiencia modesta en cantidad de casos,   nos ha servido para validar a la fecha el modelo de incubación desarrolla-

do.  La experiencia con los grupos ha confirmado la necesidad de tener un equipo interdisciplinario, que conozca cabalmente 

sus áreas periciales individuales, pero que domine el modelo cooperativista y esté al tanto de los aspectos asociativos tan im-

portantes para el éxito de la actividad colectiva.  De la misma manera que los socios de las cooperativas se van integrando con 

la cercanía y el trabajo en conjunto, creando sinergias, así mismo debe funcionar el equipo de la Incubadora.  La empatía que 

se desarrolló por la discusión, el análisis y el trabajo en conjunto, se irradiaba hacia los grupos, los cuales en términos genera-

les se dirigían a los recursos como un equipo.  Un mero junte de profesionales para dar talleres no tendría los resultados queri-

dos. 

En términos de lo que se requiere para crear una empresa asociativa, contrario a lo que pudiera ser la creencia general de que 

el principal problema para la supervivencia de una cooperativa son los aspectos empresariales, la experiencia con estos grupos 

indicó que son los aspectos asociativos los que requieren mayor atención porque inciden en la continuidad y sostenibilidad de 

la empresa colectiva.  En estos casos, la cohesión, la confianza y el trabajo en equipo permite que se discutan todas las alterna-

tivas y los miembros pueden tomar mejores decisiones porque conocen a fondo los pormenores gerenciales/operacionales/

financieros con los que han de lidiar. 
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 Por otro lado, trascender el conocimiento conceptual del modelo cooperativo y llevarlo a la aplicación en las decisio-

nes organizacionales y operacionales que el grupo toma en el proceso de gestación de la cooperativa representó un reto. La 

integración de los principios y la normativa cooperativista a la vida en colectivo y a las actividades empresariales que se reali-

zan en conjunto es un proceso recursivo.  En este proceso, según se comentó, surgieron dudas prácticas en los grupos, dudas 

que el equipo de la Incubadora elevó a la entidad reguladora para su análisis y revisión.  Existe, por tanto, un desafío para el 

Movimiento Cooperativo y para sus reguladores de traducir los principios cooperativistas y la normativa a la operación cotidia-

na de una organización empresarial.  Ello debe constituirse en un área de investigación para presentar soluciones que clarifi-

quen muchas de las dudas prácticas con que se encuentran los cooperativistas en su gestión. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E ECONOMIA SOLIDÁRIA NO PIAUÍ:  

COMPREENDENDO O LUGAR E O PAPEL  DAS MULHERES NOS EMPREENDIMENTOS 
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RESUMO 

Este trabalho é uma reflexão sobre as mulheres e seu lugar e papel dentro do movimiento social da economia solidária e seus 

empreendimentos. O objetivo é questionar a dinâmica das relações de gênero frente às necessidades materiais de trabalho e 

renda que levam aos empreendimentos de economia solidária, enquanto uma alternativa para mulheres. Reflete, ainda, sobre as 

políticas públicas que poderiam servir de apoio para as empreendedoras especificamente. A base desta reflexão se dá através 

de dados oficiais e aproximações preliminares com o movimento de economia solidária no Piauí. É considerado que a busca 

por melhora nas condições materiais de existência através do envolvimento com grupos de economia solidária, necessita de 

suporte para a condição específica das mulheres, através de políticas públicas direcionadas às demandas que nascem em am-

biente doméstico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Economia Solidária. Mulheres. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A construção da reflexão sobre economia solidária leva diretamente à questão do trabalho, ou melhor, ao problema da escassez 

de postos de trabalho, estabelecidos em relações formais _ registro em carteira de trabalho, todos os direitos trabalhistas e pre-

videnciários assegurados. Há, ainda, uma remissão ao grupos formais e informais, de produção de  produtos e serviços, que se 

estabelecem e funcionam sobre os princípios de solidariedade, autogestão e cooperação. 

A questão que permeia este trabalho se refere ao modo como as mulheres se movimentam na realidade da economia solidária - 

ecosol. Será discutido como vem -ocorrendo, no estado do Piauí, o encontro das mulheres com a economia solidária, ressaltan-

do o modo como ocorre sua integração aos grupos, sua busca de novas perspectivas de renda, sua realidade concreta que ne-

cessita e busca políticas públicas que venham legitimar a economía solidária e facilitar a comercialização de seus produtos, 

sem perder de vista a manutenção do espaço doméstico e suas necessidades específicas, que se misturam entre financeiras, 

afetivas e simbólicas. 

Considerar a respeito da relação entre o movimento de economia solidária e as mulheres do Piauí se justifica a partir de algu-

mas preocupações de natureza prática. Primeiramente da constatação material de que existe uma diminuição nos postos de 

trabalho formal, como já falado, com registro em carteira de trabalho e todos os direitos trabalhistas e  revidenciários assegura-

dos. Essa diminuição é decorrência do já conhecido e debatido processo de  precarização do trabalho. 

O interesse em focalizar as mulheres dentro desse processo é construído a partir das especificidades do gênero feminino. As 

mulheres dentro mesmo do trabalho formal já possuem uma situação real e simbólica bem específica, considerando os fatores 

de assalariamento em nível monetário sempre inferior aos homens, o menor acesso a cargos de comando e liderança, as  
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políticas corporativas de seleção de candidatos a emprego que privilegiam mulheres que tenham situação menos vulnerável à 

fertilidade e as violências simbólicas dentro do ambiente profissional como assédio moral e sexual. Dentro do trabalho formal 

a situação feminina permanece desde sempre precária, de acordo com esses fatores elencados. Dentro dessas imbricações pro-

fissionais, o processo de flexibilização do trabalho e sua decorrente precarização torna o acesso ao trabalho e à renda mais 

difícil às mulheres que possuem poucos anos de educação formal. O acesso à educação emerge como primeiro empecilho à 

ascensão feminina no mundo do trabalho. Quanto maior o acesso às vagas em escolas formais e de ensino profissionalizante, 

maior será a mobilidade sócio-econômica dos sujeitos em geral, e das mulheres em especial. 

A proposta de discussão se baseia em contribuições teóricas das Ciências Sociais, utilizando como dados empíricos as infor-

mações que foram coletadas no Relatório de Implantação da Rede de Economia Solidária no Triênio 2004/2006 (SASC, 2007) 

e da experiência de aproximação com os sujeitos do movimento de ecosol do Piauí, aproximação essa desenvolvida no ano de 

2010. 

De acordo com o Atlas de Economia Solidária no Brasil, estão associados nos  empreendimentos econômicos solidários mais 

de um milhão e 650 mil homens e mulheres, resultando  em uma média de 77 participantes por Empreendimento de Economia 

Solidária (EES). A este conjunto agrega-se mais 28 mil trabalhadores e trabalhadoras participantes que, embora não-sócios, 

possuem algum vínculo com os empreendimentos. No conjunto e participantes associados, a participação relativa dos homens 

é superior a das mulheres (63% e 37%, respectivamente). Na Região Sul a participação relativa dos homens é superior à média 

nacional (69%), enquanto que, na Região Centro-Oeste, a participação das mulheres é superior à média nacional (42%) 

(SENAES, 2009). 

Se examinada a composição do quadro social dos empreendimentos, verifica-se que quanto menor o seu tamanho, maior é a 

participação relativa das mulheres. As mulheres predominam largamente nos empreendimentos com menos de 10 sócios 

(58%) e os homens nos EES que possuem mais de 20 sócios (56% nos EES de 21 a 50 sócios e 59% nos EES com mais de 50 

sócios). Também, segundo dados de 2007, existem cerca de 3.900 empreendimentos constituídos exclusivamente por mulhe-

res (18%), cerca de 2.100 empreendimentos cujos sócios são exclusivamente homens (9%) e os demais (73%) são empreendi-

mentos formados por homens e mulheres (SENAES, 2009). 

Para Guérin (2005), o pertencimento das mulheres em grupos facilitados e sustentados por uma dinâmica coletiva viabiliza 

uma recomposição das obrigações da mulher, que se distancia das obrigações familiares e religiosas e passa a fazer parte da 

apropriação feminina do universo mercantil. No Brasil, essa participação passa a conviver com as diversas motivações para a 

criação dos empreendimentos solidários: a alternativa ao desemprego (46%), o complemento de renda dos sócios (44%), a 

obtenção de maiores ganhos (36%), a possibilidade de gestão coletiva da atividade (27%) e a condição para acesso ao crédito 

(9%) (SENAES, 2009).  

Segundo o levantamento do SIES realizado em 2007 existem 21.859 Empreendimentos de Economia Solidária – EES no Bra-

sil. Estão mapeados 2.656 empreendimentos na Região Norte, 3.912 na Região Sudeste, 3.583 na Região Sul, 2.210 na Região 

Centro-Oeste e 9.498 na Região Nordeste. Dentre os estados do nordeste, aqueles com maior expressividade em número de 

empreendimentos solidários são o Ceará, a Bahia, Pernambuco e o Piauí, respectivamente. No Piauí, o SIES apontou, em 

2007, a existência de 1.472 empreendimentos solidários distribuídos em 149 municípios (SENAES, 2009). 

 

2. AS MULHERES E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO PIAUÍ. 

As políticas públicas de geração de renda estabelecem-se como encaminhamentos estatais que dão fomento ao processo de 

transformação do trabalho, seja por uma necessidade do mercado especificamente, seja pela demanda dos vários segmentos da  
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sociedade; demanda de mercado versus demanda de sujeitos sociais. Na categoria de sujeitos sociais emerge o segmento das 

mulheres, as quais possuem uma necessidade básica concreta de buscar o trabalho, o sustento, e as necessidades básicas de 

origem simbólica e afetiva, que se traduzem nas relações de reciprocidade e confiança que estabelecem e desenvolvem a partir 

de sua participação nos grupos de empreendimentos solidários. 

Para Laurent Fraisse (2006, p. 237), a emergência de políticas públicas territoriais de economia social e solidária, no início dos 

anos 2000, como o que ocorreu no Piauí através da Secretaria de Ação Social e Cidadania - SASC, apresenta ―um caso interes-

sante de construção de uma nova área de ação pública local‖. Seria uma segunda fase da matéria, após ações políticas em nível 

nacional, como retratado anteriormente, quando da criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária em 2002. Uma ques-

tão não só de reconhecimento da pluralidade das formas de empreendedorismo, como também da evolução de novos modos de 

regulação do desenvolvimento local na direção de um reequilíbrio da economia plural. 

Assim, nessa busca de uma governança local da economia plural, um dos desafios da política de economia social e solidária, 

segundo Laville (apud FRAISSE, 2006, p. 241), seria ―contribuir para um reequilíbrio da economia solidária num contexto de 

mercantilização crescente dos serviços não mercantis e não monetários‖, porque um dos grandes desafíos enfrentados pelos 

empreendimentos de economia solidária está na reduzida capacidade produtiva que decorre fundamentalmente da simplicidade 

da base tecnológica e da elevada dependência do elemento subjetivo – trabalho humano, como conclui Lima (2010, p. 27): 

Com a produção limitada, e quase sempre com problemas de qualidade frente ao padrão capitalista mer-

cantil, a tendência é a redução da capacidade de gerar renda. O caráter mercantil da produção solidária 

para se concretizar de forma independente necessitaria de circuito específico de comercialização, o que 

efetivamente ainda não acontece, visto ser poucas as experiências, além de muito frágeis. 

Dessa forma, os EES têm dificuldades para enfrentar a concorrência capitalista através do processo comercial dominante. Am-

pliar a capacidade competitiva no mercado poderia ser uma estratégia, contudo não fortalece os princípios da solidariedade. 

Além disso, a solidariedade é ainda de pequena abrangência, constituindo-se em grupos focalizados e específicos, que embora 

presentes em quase todos os municípios, ainda carecem de maior aceitação pelo conjunto de trabalhadores que se mantém liga-

dos aos vínculos e obrigações predominantes no mercado de trabalho. 

Além disso, outra dificuldade que não pode ser desconsiderada na formulação das políticas públicas de economia solidária está 

focada nas desigualdades de gênero claramente presentes no mercado de trabalho brasileiro, onde o sexo e a cor da pele mar-

cam as oportunidades dos indivíduos,  restringindo as oportunidades de mulheres e negros. O que acaba por concentrar as 

mulheres em poucos setores econômicos, principalmente em serviços, ocupações de menor remuneração e nível de responsabi-

lidade (HASENBALG, apud PEREIRA, 2009, p. 108). 

Necessariamente, do ponto de vista do gênero, é importante a adoção de uma estratégia de transversalidade do gênero, isto é, 

de um processo de formulação e gestão das políticas públicas levando em conta a realização de escolhas conscientes sobre 

quem ganhará e quem perderá com a adoção de determinada política. Logo, as ações de apoio às mulheres e às generalidades 

excluídas no processo histórico de evolução social inserem-se nessa nova e complexa conjuntura para a qual vem sendo cha-

mada a compreensão da política pública em termos de solidariedade. Não é mais possível acreditar em processos espontâneos 

da redução das desigualdades e também é inaceitável a transferência para o âmbito da luta individual da resolução de desigual-

dades que estão no coração da sociedade (PEREIRA, 2009). 

O fortalecimento da economia solidária, mantendo seus princípios a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras é a saída aponta-

da teoricamente para os desafios enfrentados pelos EES em uma crise do capital com diminuição regressiva do Estado-Protetor 

e do Pleno Emprego. Não se aponta a partir daí um caminho fácil, especialmente porque as políticas públicas de fomento aos 

empreendimentos de economia solidária devem apoiar consistentemente mulheres e generalidades em sua luta para enfrentar as  
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dificuldades de acesso ao mercado de trabalho. 

A análise da relação existente entre as mulheres e a economia solidária no Piauí faz uma tentativa de compreensão do lugar, 

ressaltando a dinâmica entre os afazeres da vida privada ou doméstica, e a movimentação das mulheres para o espaço público 

tanto de produção, como de discussão e debate. A mulher que naturalizadamente se localizava e se restringia (ou era restringi-

da) ao espaço doméstico/privado, é redirecionada para o espaço público. O papel que ela desempenha, de cuidadora no am-

biente doméstico/privado se desdobra em provedora, no espaço público assume o papel de liderança, questionamento e nego-

ciação, e seu discurso e sua ação tornam-se uma só coisa, pois seu discurso vai se realizando em sua ação política (ARENDT, 

2007). 

A participação de mulheres nos empreendimentos de economia solidária e os impasses e as possibilidades que esta partici-

pação coloca aos sujeitos presentes em um movimento social, é uma tentativa de evidenciar questões pertinentes às relações de 

gênero no campo social do trabalho e renda, em uma situação histórica específica. Mais do que respostas, este trabalho propõe 

uma série de questionamentos, para os quais as Ciências Sociais como área de conhecimento que privilegia a alteridade, o re-

conhecimento do outro, pode oferecer análises mais aproximadas de uma compreensão concreta. 

 

2.1 O LUGAR: O ESPAÇO PÚBLICO E O PRIVADO 

 

O espaço que desde sempre foi reservado e classificado como próprio das mulheres tem sido o espaço privado, da vida domés-

tica. As mulheres têm de reorganizá-lo antes de chegar ao empreendimento de ecoso. As mulheres desempenham seus afazeres 

dentro da casa, do lar e das relações familiares, tendo por base a divisão sexual do trabalho que se manifesta na divisão das 

tarefas domésticas. Em culturas de matriz conservadora significa atribuição de tarefas e afazeres que se originam na ação de 

cuidar (das crianças, do marido, dos adultos necessitados de cuidados específicos, a limpeza da casa, a limpeza das roupas, o 

preparo dos alimentos e a ordem de toda a dinâmica doméstica) para as mulheres. 

No entanto, considerando que o espaço doméstico/privado não possui o caráter de autossustentabilidade, o processo de refle-

xão e discussão da capacidade e necessidade de trabalho e renda se relaciona com todo o contexto familiar. A necessidade 

concreta e objetiva da realidade doméstica impõe a tomada de atitude em busca de alternativas para suprir a necessidade con-

creta. 

As materialidades para a sobrevivência da mulher, da mãe, que se inseridas em uma situação de risco social como violência de 

gênero ou envolvimento com drogas, necessita da imposição dessa realidade para sua própria reinvenção e sobrevivência co-

mo sujeito. As mulheres que possuem baixo nível de escolaridade, para sanar as necessidades materiais concretas, possuem 

alternativas ao trabalho formal. Os grupos formais e informais de economia solidária parecem trazer em si o acesso e a demo-

cratização de capacitação e produção. 

Na economia solidária, os grupos parecem desenvolver atividades produtivas em uma perspectiva diferenciada, procurando 

afastar-se da lógica de mercado na qual a produção visa exclusivamente o lucro e é individualizada, para uma perspectiva na 

qual o grupo se organiza produtivamente em bases solidárias, de cooperação e auto-gestão. No espaço público do grupo de 

ecosol, o acesso à capacitação profissional e a inserção em atividade produtiva não seria mercantilizado. 

Além do espaço que não é permeado pelo princípio do lucro, a economia solidária traz a novidade da inserção das mulheres no 

espaço público de participação no qual as políticas públicas direcionadas à economia solidária são debatidas e discutidas. No 

Piauí, o espaço público com participação popular acentua-se nos anos recentes, mais precisamente a partir de 2003 quando a 

gestão do Estado foi executada por forças políticas alinhadas a uma concepção modernizadora e participativa (LIMA, 2009). 

Este momento histórico se mostra claro nas formas de organização da sociedade, especialmente nas representações que partici-

pam diretamente da formulação de políticas públicas, a exemplo do Fórum Estadual de Economia Solidária do Piauí – FEES-

PI, que foi criado em 13 de fevereiro de 2004. Neste Fórum tomam assento três segmentos: o segmento dos empreendedores 

em economia solidária, o segmento das organizações de assessoria e fomento aos empreendimentos e o segmento governa-

mental-gestor. 

Dentre os 1.472 (mil quatrocentos e setenta e dois) empreendimentos mapeados em 2007 no Piauí (BRASIL, 2007), 321 

(trezentos e vinte e um) são formados exclusivamente por mulheres, juntando com a participação de mulheres em empreendi-

mentos mistos, há um total mapeado de 19.528 (dezenove mil, quinhentos e vinte oito) mulheres envolvidas em empreendi-

mentos de economia solidária no Estado. 

 



 88 

 

84 

2.2 PIAUÍ: GÊNESE INDUZIDA DE EMPREENDIMENTOS DE ECOSOL 

O processo metodológico deste trabalho consiste primeiramente na apresentação de dados estatísticos que são resultado do tra-

balho de mapeamento dos empreendimentos de economia solidária, realizado pelo Governo Federal através do Sistema Nacio-

nal de Informação sobre Economia Solidária – SIES (BRASIL, 2010) e do Relatório de Implantação da Rede de Economia So-

lidária no Triênio 2004/2006 (SASC, 2007). 

Para May (2004), esse material oficial — informações e dados coletados — se constitui em uma rica fonte de dados para os 

pesquisadores sociais. No entanto, não se pode perder de vista que as informações coletadas pelas vias oficiais podem empregar 

pressupostos não-examinados sobre a vida social, os quais serão herdados e reproduzidos nos estudos, se não houver a cautela 

devida. Portanto, não deveríamos vê-las apenas como ‗fatos sociais‘, mas como construções sociais e políticas que podem ser 

baseadas nos interesses daqueles que as encomendaram. 

Desse ponto de vista, o pesquisador precisa entender como elas foram construídas e com que propósito. (MAY, 2004:p.89). 

Por isso mesmo é que a base de dados deste trabalho ter sido formada pelas informações coletadas por iniciativa do Governo 

Federal e do Governo do Estado do Piauí é um fato que não pode ser esquecido na análise dos indicadores. 

No Piauí, os empreendimentos de Economia Solidária teriam resultado de um dos dois processos: gênese autônoma, de iniciati-

va dos próprios trabalhadores; e gênese induzida, de iniciativa de ações públicas. No segundo grupo, destacam-se os empreen-

dimentos resultantes do Projeto de Implantação da Rede de Economia Solidária desde 2004 pela Secretaria de Assistência So-

cial e Cidadania – SASC, do Governo do Estado do Piauí, visando geração de trabalho e renda e inclusão social, tendo como 

público alvo mulheres preferencialmente em situação de vulnerabilidade social, como trabalhadoras de baixa renda e desempre-

gadas (SASC, 2007). 

Nesse período, foram aplicados R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) com a implantação inicial de 180 grupos, na condição de 

que cada grupo estornasse 50% do capital recebido, com o fito de contemplar novos grupos ou fortalecer aqueles bem sucedi-

dos. Do total esperado com a devolução de valores pelos empreendimentos de economia solidária, a SASC, em relatório do 

triênio 2004/2006 demonstrou que apenas cerca de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ou seja, 55,5% dos recursos 

financeiros foram estornados aos cofres públicos. 

As ações do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento da SASC, no trienio 2004/2006, foram implementadas através 

de três etapas. Na primeira, destacou-se o fomento de diversas atividades produtivas no segmento do Fomento à Geração de 

Trabalho e Renda, destacando-se as atividades de Costura, Bordados e Artesanato, como as preferidas pelas beneficiárias. Na 

segunda etapa de implantação, em 2005, ocorreram ações voltadas para o Segmento de Capacitações, contemplando as benefi-

ciárias dos grupos implantados em 23 municípios, no ano de 2004. Desse total, 1.015 empreendedoras de 22 municípios foram 

capacitadas em Gestão Empresarial e 92 de um município, em Empreendedorismo Social. 

Além desse total, a SASC também capacitou 252 pessoas de 25 municípios, com potenciais para desenvolverem atividades pro-

dutivas consoantes suas aptidões (SASC, 2007). 

Na terceira etapa, em 2006, foram realizadas ações como a implantação de novos grupos e fortalecimento daqueles bem sucedi-

dos, no segmento do Fomento à Geração de Trabalho e Renda; a implantação de um grupo no segmento do Desenvolvimento e 

Difusão de Conhecimento; a estruturação interna do aludido Programa e o monitoramento de 71 grupos em 40 municípios. Até 

2006, foram contemplados 86 municípios, num total de 229 grupos, compostos de cinco a 10 mulheres, preferencialmente em 

situação de vulnerabilidade social, os quais foram financiados com valores variando de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

à R$ 6.000,00 (seis mil) reais (SASC, 2007). 

Os resultados do monitoramento da Secretaria no triênio 2004/2006 demonstraram que 55% dos grupos assimilaram a essência 

da economia solidária, aplicando devidamente os recursos financeiros recebidos, continuando a praticar as atividades produti-

vas pleiteadas com possibilidades de crescimento e aumento da renda familiar, culminando com os objetivos do Projeto. En-

quanto 45% dos grupos encontravam-se desativados, por razões diversas, acentuadas em decorrência da falta de feedback entre  
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os beneficiários e a SASC, o que pode ter contribuído, segundo a Secretaria, para o fracasso desses grupos (SASC, 2007). 

Além disso, a SASC verificou que as atividades produtivas de corte e costura, bordados e artesanato, que eram predominantes, 

totalizando em 111 grupos implantados necessitariam, em decorrência da grande competitividade nesse segmento e em razão 

da proximidade do Piauí com os grandes pólos de produção (Fortaleza-CE e Caruarú-PE), aprimorar o processo produtivo 

focado no custo de produção, estilos e acabamentos de forma a melhorar a comercialização dos produtos (SASC, 2007). 

Os mesmos desafios de treinamento, monitoramento e comercialização apresentados a partir das ações consolidadas pela 

SASC, no triênio 2004/2006, foram retratadas em outros empreendimentos de economia solidária no país, como exposto no 

Atlas de Economia Solidária a partir dos dados coletados no mesmo ano. Quanto às dificuldades enfrentadas, constatou-se que 

72% dos empreendimentos afirmaram ter dificuldades na comercialização, 56% para acesso a crédito e 28% não tiveram aces-

so a acompanhamento, apoio ou assistência técnica (SENAES, 2009). 

Em 2009, o Programa Economia Solidária implantado pela SASC alterou as diretrizes de gestão. Passou a apoiar também ex-

periências masculinas e incorporou aos critérios de formação dos grupos a existência de vocação para o empreendedorismo 

associado. Os beneficiários seriam grupos constituídos de famílias, contemplando homens ou mulheres em idade laboral, pre-

ferencialmente, beneficiários de Programas de Transferência de Renda do Governo Federal em situação de vulnerabilidade 

social em diferentes municípios do Estado do Piauí e com vocação e interesse para a implantação de atividades produtivas 

desenvolvidas de modo coletivo. Mulheres e os jovens ainda mantém preferência durante a realização de processo de seleção 

dos projetos (SASC, 2009). 

O acesso ao Programa gerenciado pela SASC é realizado de maneira formal tanto por parte de organizações governamentais 

(prefeituras) quanto não-governamentais (associações, cooperativas e grupos informais), tendo como ponto de partida a mani-

festação de interesse dos proponentes, que são selecionados por Equipe Técnica através de uma avaliação vocacional e de um 

estudo preliminar mercadológico para avaliar as potenciais cadeias produtivas e de um processo de discussão com o grupo por  

meio de reuniões, até a definição e implantação do projeto. Aprovados os beneficiários e o projeto, antes e durante sua implan-

tação, o grupo, segundo informações da SASC, participa de momentos de capacitação técnica e gerencial, recebendo na im-

plantação todo o material necessário (consumo e equipamentos) para o desenvolvimento das atividades (SASC, 2009). 

No processo de seleção das famílias e organização dos grupos são levados em consideração os critérios de: situação de vulne-

rabilidade social; participação em programas de transferência de renda do governo federal; pessoas em idade laboral, preferen-

cialmente mulheres e jovens; interesse e vocação pela atividade a ser desenvolvida; pessoas que demonstrem abertura para o 

trabalho coletivo. O grupo de economia solidária apoiado pela SASC deve ser composto de no mínimo cinco e no máximo 10 

pessoas, oriundas de famílias diferentes. Mas dependendo do tipo de atividade esse número poderá ser alterado de forma que 

se garanta a realização da atividade sem comprometer os resultados. Definidos os grupos, os equipamentos e materiais de con-

sumo são repassados aos grupos a fundo perdido, sem quaisquer devoluções, sendo apenas os equipamentos tombados pela 

SASC, podendo a mesma repassá-los a outro grupo em caso de dissolvência (SASC, 2009). 

Considerada a inexistência de resultados analíticos consolidados através de monitoramento realizado pela SASC no triênio 

2007/2010 no Piauí, acredita-se, em consonância com as recomendações expostas em Relatório de Atividades da Secretaria 

em 2007 e levantamentos junto ao Fórum Estadual de Economia Solidária que, passados seis anos da implantação do projeto 

de Economia Solidária, persistem desafios para a melhoria da prestação de serviços e de implantação dos empreendimentos de 

Economia Solidária, tais como: a intensificação do monitoramento aos grupos formados e fortalecidos desde 2004; a pro-

moção de mais capacitação e demais atividades específicas desenvolvidas pelos Grupos de Economia Solidária; o aper-

feiçoamento contínuo do processo de escolha de novos grupos e o aperfeiçoamento de Marketing e capacitações na área de 

acabamento final dos produtos.  

 



 90 

 

86 

2.3 APROXIMAÇÕES COM O MOVIMENTO DE ECOSOL NO PIAUÍ. 

Na aproximação empírica com o movimento de economia solidária no Piauí, que foi processo realizado durante o ano de 2010, 

o objetivo pré-definido era apreender como se estabelece a dinâmica do movimento como um todo, apreender a dinâmica do 

fato social (DURKHEIM, 2006) dos empreendimentos econômicos estabelecidos em princípios de cooperativismo, autogestão 

e solidariedade. Esse processo constituiu já uma tentativa de construção metodológica, pois não havia aproximação empírica 

anterior. Havia, portanto, a necessidade de perceber na própria dinâmica do movimento qual seria a melhor forma de investi-

gação, qual seria o melhor método de investigação. 

O instrumento de investigação utilizado nesse momento foi observação participante (MAY, 2004), para que houvesse uma 

solidificação do conhecimento da dinâmica. A questão de gênero apresentou-se materializada na presença maciça de mulheres 

tanto nos grupos de empreendedores solidários, como nos encontros de setores do movimento. Dois momentos nesse processo 

de aproximação com o movimento são utilizados como exercício empírico: o Treinamento de Pesquisadores para o Mapea-

mento de Empreendimentos de Economia Solidária, 2009/2010, realizado nas dependências da Obra Kolping, em Teresina – 

Piauí, no mês de junho de 2010; o segundo momento foi de entrevista com representantes dos segmentos que possuem assento 

no Fórum de Economia Solidária do Piauí - FEESPI. 

O Treinamento 

No mês de junho de 2010, ocorreu o Treinamento de Pesquisadores para o Mapeamento de Empreendimentos de Economia 

Solidária 2009/2010, da Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES, nas dependências da sede da Obra Kolping no 

Piauí, localizada no Bairro Dirceu Arcoverde, em Teresina. Nessa ocasião, os pesquisadores que fariam parte do Mapeamento 

vinham de vários segmentos, como estudantes de Graduação da UFPI e mulheres ligadas ao movimento de economia solidária 

que já haviam, inclusive, colaborado nos dois mapeamentos anteriores. 

Suas falas como empreendedoras e pesquisadoras esboçaram questões, dizendo tudo o que se mostrava importante para ser 

compreendido naquele momento. Duas falas foram fundamentais: a primeira da coordenadora de um grupo de mulheres borda-

deiras, que não são formalizadas como empreendimento por uma escolha do grupo e que mesmo assim mantém sua organi-

zação de empreendimento econômico solidário, e que suas integrantes levam seus filhos para as reuniões de produção, nas 

quais as crianças maiores já começam a ensaiar o aprendizado dos primeiros pontos de bordado, inclusive as crianças do sexo 

masculino. Um quadro no qual pode ser observada uma subversão de lógica dominante, tanto na perspectiva econômica na 

qual a busca pela formalização de empreendimentos, de empreendedores, é uma prioridade e uma subversão da cultura de ma-

triz conservadora na qual as crianças do sexo masculino não podem/devem se envolver em atividades/brincadeiras que não 

sejam masculinas. 

A segunda fala foi de uma empreendedora da região sudeste do estado do Piauí, que relatou sobre um grupo de economia soli-

dária naquela região em que todo o trabalho braçal de produção é realizado exclusivamente por mulheres, mas são os homens 

que respondem pelo grupo, inclusive negando que exista participação das mulheres no empreendimento. Neste quadro observa

-se a negação da identidade das mulheres como empreendedoras, e sua existência enquanto força de trabalho correspondente 

aos homens da localidade, mas sem rosto, sem nome. 

As entrevistas. 

No segundo momento desse processo de aproximação com o movimento, que é utilizado como exercício empírico, o instru-

mento de investigação é entrevista narrativa (BOURDIEU, 1996). Foi buscado o contato com integrantes do Fórum de Econo-

mia Solidária do Piauí e a partir de suas falas são apreendidos elementos que levam a construir o sentido do lugar e do papel 

das mulheres na economia solidária. Foram entrevistadas duas participantes do Fórum, uma representante do segmento de enti-

dades de assessoria e fomento e uma representante de empreendimentos. Foi solicitado ao entrevistado que fizesse um relato 

de sua aproximação ao Fórum, o processo de formação deste, sua participação e sua visão desse espaço público para ampliar a 

participação popular na discussão das políticas públicas. 



 91 

 

87 

A escolha dos entrevistados não constitui uma amostragem do universo de segmentos do Fórum; a escolha se deu pelo fator 

disponibilidade. Muitos sujeitos foram solicitados para darem entrevista, mas não houve disponibilidade. Segundo o relato da 

representante de entidade de assessoria e fomento, no processo de criação houve a aproximação de entidades governamentais e 

de entidades de assessoria e fomento, essas últimas que estavam em contato direto com os empreendimentos. A base do movi-

mento, ou seja, os empreendimentos de Economia Solidária foram se aproximando muito lentamente. Para esta entrevistada, a 

participação dos empreendimentos foi e ainda hoje é difícil, por dificuldades principalmente de ordem financeira. No Piauí, 

não há Fórum Municipal de Economia Solidária: o ámbito mais local é o Fórum Estadual; no entanto, para empreendedores 

que pertençam a grupos localizados em cidades e microrregiões distantes da capital, Teresina, na maioria das vezes não há 

dinheiro para o deslocamento dos sujeitos, o que dificulta o acesso aos encontros de discussão. 

A participação feminina no Fórum foi explicitada como única participação de empreendimentos no início do movimento no 

Piauí. A aproximação dos grupos de ecosol com o Fórum deu-se lentamente, mas com a aproximação primeira das mulheres. 

Na entrevista com a representante de empreendimentos, as questões levantadas versam sobre a saída de casa, do espaço do-

méstico/privado, pela necessidade material de buscar trabalho e renda, as dificuldades em conseguir financiamentos e doações 

para compra de matéria-prima para produção, dificuldade de comercialização dos produtos do grupo, a participação no Fórum 

e o debate sobre políticas públicas para a economia solidária que nunca se concretizam. 

Um ponto apresentado pela entrevistada se refere à necessidade afetiva e simbólica. A entrevistada relata sobre o companhei-

rismo presente no grupo, de como não se sente só quando vai ao grupo. A própria construção individual da identidade é ressal-

tada quando a entrevistada fala de como se envolveu no movimento e de como se tornou coordenadora. Esta entrevista trouxe 

muito mais aspectos da subjetividade que se repete em vários indivíduos e de como a ação social é permeada e permeia a sub-

jetividade. Fica claro que em se tratando de políticas públicas, a coletividade possui uma dinâmica dialética com a individuali-

dade. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As mudanças paradigmáticas e civilizatórias do tempo presente podem ser sentidas na saída das mulheres do espaço privado. 

Por um lado, a satisfação material e pessoal são imposições, mas de forma mais forte e definitiva, o que impulsiona o trânsito 

(que antes era dicotômico e para as mulheres torna-se complementar) entre o público e o privado, é necessidade de trabalho e 

renda. 

As mulheres sempre foram naturalizadas como pertencendo à esfera privada. No entanto, hoje estão nos dois espaços, transi-

tando por necessidade, muitas vezes com dificuldades de tempo e qualidade de vida, mas desenvoltas, pois a própria necessi-

dade impõe a desenvoltura da ação. Os homens, por outro lado, continuam nunca saindo do espaço público, com um contin-

gente mínimo na exceção. 

O movimento de economia solidária tem a possibilidade de expor essa condição feminina de forma mais otimista, pois tanto a 

participação de mulheres é forte e marcante nos empreendimentos como no Fórum de Economia Solidária, como espaço de 

discussão de políticas públicas. A mudança efetiva na vida dos sujeitos diretamente envolvidos nos seus empreendimentos diz 

respeito, também, a elementos subjetivos como autoestima e superação de situações de preconceito e discriminação por meio 

da valorização no grupo trabalho (GUÉRIN, 2007). 

Uma das dificuldades verificadas no processo de aproximação com o movimento e seus sujeitos foi a dificuldade de ser gestor 

ou autogestor, nos empreendimentos. A questão é como o ser humano que foi formado ao longo da história para obedecer, 

pode ver-se autogestor? Como se refaz uma cultura histórica? Como mulheres que historicamente vem sendo tratadas e se 

tratando de forma subserviente pode assumir a postura de coordenador ou co-gestor em um empreendimento de economia soli-

dária? Pode e faz se houver formação específica e continuada para ela. 

Os empreendimentos de economia solidária se comportam de forma a dar-nos uma visão otimista, pois o início de vários  
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empreendimentos de economia solidária está imerso em relações sociais da comunidade na qual surge e se desenvolve, identi-

ficando-se com suas lutas sociais locais, entre elas a luta das mulheres para suprir suas necessidades de sustento e de emanci-

pação, muitas vezes de existências permeadas pela violência de gênero. A atividade econômica está imersa em relações sociais 

permeadas pela solidariedade, o que age de forma simbólica também. 

As políticas atuais se limitam a um conjunto de ações setorizadas, restritas em sua maioria ao apoio às unidades de produção 

autogestionadas, de grande porte. Os empreendimentos de pequeno porte são os mais necessitados de atenção, pois sua 

existência, mesmo de forma pulverizada, possui um apelo e um impacto enorme na sociedade piauiense. 

As atividades produtivas no âmbito da economia solidária devem ser estimuladas por intermédio de instrumentos públicos de 

apoio. A luta pelo direito ao trabalho associado no campo prático da economia solidária está ligada a uma estratégia de in-

clusão e geração de renda para uma camada da população fragilizada frente ao mercado que a um projeto de mudança social; 

as mulheres constituem um segmento considerável nesse quadro. 

A corrente de solidariedade que se forma nos grupos pode servir como amparo até para situações de risco social. A rede social 

que se estabelece entre as mulheres de um grupo de economia solidária é marcada pela solidariedade com que se estabelecem 

as relações e se procura auxiliar cada integrante do grupo, e pela reciprocidade através da qual circula os favores quanto às 

tarefas internas ao grupo e quanto a necessidades demandadas a partir da esfera doméstica. 

As políticas públicas específicas para mulheres que se inserem no movimento de economia solidária devem comportar tanto 

ações relacionadas a dar estrutura doméstica para elas, como acesso a creches para as crianças (que se direciona não apenas 

sujeitos do ecosol), como ações de fomento para as atividades do grupo e comercialização de seus produtos. Não são políticas 

públicas isoladas pois envolvem e beneficiam toda uma comunidade que se estabelece e se organiza em volta do empreendi-

mento e em volta das mulheres, pois essas captam as necessidades de toda a família e de toda a vizinhança. 

A participação das mulheres nas experiências de economia solidária foi fortalecida como uma resposta da política pública à 

luta pelo acesso ao mercado de trabalho. No Brasil, a economia solidária tem sido uma importante experiência associativa de 

produção e socialização dos resultados entre os trabalhadores e trabalhadoras, que passou a integrar a pauta de atuação do Es-

tado, na tentativa de se criar alternativas ao desemprego estrutural, como uma política pública de emprego e renda. 

No Piauí têm destaque os empreendimentos de economia solidária resultantes de processos de gênese induzida, ou seja, de 

iniciativas de ações públicas, como os empreendimentos apoiados pelo Projeto de Implantação da Rede de Economia Solidá-

ria, implantado desde 2004 pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SASC, do Governo do Estado do Piauí, visando 

à geração de trabalho e renda e a inclusão social, tendo como público alvo mulheres preferencialmente em situação de vulnera-

bilidade social, como trabalhadoras de baixa renda e desempregadas. 

Atualmente, os empreendimentos apoiados pela SASC são grupos constituídos de famílias, contemplando homens ou mulheres 

em idade laboral, preferencialmente, beneficiários de Programas de Transferência de Renda do Governo Federal em situação 

de vulnerabilidade social em diferentes municípios do Estado do Piauí e com vocação e interesse para a implantação de ativi-

dades produtivas desenvolvidas de modo coletivo. Em seis anos de gestão do programa, persistem desafios de treinamento, 

monitoramento e comercialização, ainda assim, foram implantados 251 grupos, sendo 11 deles fortalecidos, nas mais diversas 

atividades produtivas como costura, fabricação de doces e salgados, apicultura, avicultura, em 100 municípios do Estado do 

Piauí. 

A emergência de políticas públicas territoriais de economia social e solidária, como as desenvolvidas pela Secretaria de As-

sistência Social e Cidadania – SASC, no Piauí, ainda que marcadas por um percurso desafiador, oferecem a oportunidade de 

consolidar um modo de produção associado e alternativo que privilegia as generalidades, com atenção especial à mulher 

piauiense que passa a ter um peso na lógica de desenvolvimento local, recompondo suas obrigações e conciliando suas obri-

gações familiares, religiosas e de apropriação do universo mercantil. 
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Nesse contexto, em que a política pública está sendo chamada para um novo espaço de compreensão da solidariedade, devem 

ser consideradas  invariavelmente as ações transversais do gênero, na tentativa de se igualar beneficiários e superar a crise no 

mundo do trabalho pelo investimento na produção e comercialização solidária. É imprescindível, que na formulação das políti-

cas públicas atuais, os agentes em economia solidária não percam de vista a necessidade de ampliação e valorização dos es-

paços conquistados pelas mulheres, sob pena de se manterem as bases para as diferenças e desigualdades sociais, de classe e 

de gênero, perpetuando a dominação histórica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

METODOLOGIA DAS INCUBADORAS:  

EPISTEMOLOGIAS POPULARES O INTERVENÇÃO POLÍTICA? 

 

Karina Tomatis, Kelly Pereyra e Paulo Peixoto de Albuquerque 

 

Ao finalizar a Revisa é preciso considerar que cada artigo traz em si uma reflexão, pois por mais pontual e localizada que 

seja a experiência ou relato, ele provoca desdobramentos e nos remetem a perceber se  aquelas práticas (relatos) propõem 

―epistemologias populares ou intervenções políticas‖. 

Assim tendo presente que os textos servem como disparador da reflexão podemos, a título de provocação, dizer que: a me-

todologia das incubadoras são muito mais propostas de intervenção política que outra epistemologia porque: 

-Os saberes promovidos pelas ITCP´s reproduzem os conhecimentos universitários elaborados pelos pesquisadores. As 

metodologias propostas pelas incubadoras ao privilegiar o encontro, o diálogo com saberes da comunidade incorpora nas 

suas  práticas uma intencionalidade política. 

- A epistemologia proposta pelas ITCP´s  não  rompe com o pensamento empirista anglosaxão e alemão (Círculo de Viena), 

apesar de não buscar estabelecer critérios de demarcação entre ―a ciência e a não-ciência‖, não se distancia da visão positi-

vista de propor concepções capazes de dar conta da atividade científica real (contexto da descoberta, mudanças sociais que 

afetam as transformações de paradigmas científicos etc.).  

- Os diversos artigos partem de estudos sobre o conhecimento comum, oriundos da etnometodologia e da sociologia cogni-

tiva, para tentar na sua reflexão incorporar, preocupações, da psicologia (Bachelard, Piaget), da sociologia e da antropolo-

gia das ciências (Latour)  sem questionar profundamente a autonomia dos saberes produzidos pelas comunidades que estão 

em dialogo nos projetos de Economia solidária; 

- Os artigos evidenciam um certo esfacelamento do campo tradicional da epistemologia (as ciências psicomatemáticas) e 

sua abertura a diferentes ―objetos epistêmicos‖, especialmente o estudo dos saberes cotidianos, do senso comum, das re-

lações de gênero por meio dos quais a realidade social e individual é constituída, mas não propõem uma outra epistemolo-

gia.  

- O conhecimento proposto pelos projetos de ação extensionista das diferentes universidades podem ser considerados obje-

tos epistemológicos, e é nesse âmbito que podem ser considerados como propostas que tem por fim:  construir e delimitar 

um objeto de pesquisa, um compromisso em favor de certas posturas teóricas e metodológicas; 

- A noção de noção de ―saber‖ que resulta e esta expressa nos artigos  que engloba os conhecimentos, as competências, as 

habilidades e as atitudes dos conhecimentos universitários ( saber, saber-fazer e saber-ser permitem compreender concreta-

mente como nas tarefas as ITCP´s c incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam o social; 

Os artigos apresentados neste número forjam uma união que revela que ―verdade objetiva‖ é um artifício lógico: a comparti-

mentalização, linearidade, são alguns dos princípios básicos que sustentam os conhecimentos aí construídos. E é nessa perspec-

tiva que continuamos a fazer ciência. 

Entretanto, temos presente que neste tipo de lógica social produzir conhecimento muito próximo da  máxima de São Tomé  
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que é a de ―ver para crer‖, tem reduzido nossa realidade, que é múltipla e complexa, em ―pedacinhos‖, em ―fragmentos‖.  

A perspectiva técnico/política de pensar a produção de conhecimentos a partir das redes vem problematizar tal prática colo-

cando em discussão as bases sobre as quais construímos nosso conhecimento, propondo sua ampliação e sua complexificação: 

para além daquilo que pode ser grupado e contado (no sentido de numerado). 

Por isso, vai também nos interessar aquilo que é contado (pela voz que diz) pela memória e pela fluidez do cotidiano, o que 

escapa, o lapso, a história, a fotografia esquecida na gaveta, a incerteza, o improvável, o imponderável... 

Ao fim e ao cabo da leitura algo fica: que o reconhecimento do valor do plural [da pluralidade], na construção do conhecimen-

to vale pelo menos tanto quanto a unidade. E o termo metodologia expressa nossa confusão, nossa capacidade para pôr ordem 

em nossas idéias.. 

Nesse sentido, Ardoino assinala que a compreensão da realidade se efetiva apelando ―a sistemas de referências, a grades de 

leitura diferentes (psicológicas, psicossociais, sociológicas). [...] O trabalho de análise consiste menos em tentar homogeneizá-

las, ao preço de uma redução inevitável, que em procurar articulálas, se não as conjugar‖ (Ardoino, 1995, p. 7-8). 

Reiterando e chamamos atenção: sob o título de METODOLOGIA DAS INCUBADORAS: EPISTEMOLOGIAS POPULA-

RES O INTERVENÇÃO POLÍTICA os articulista analisam suas práticas de incubação e seus  desafios.  

Por isso, as metodologias aqui apresentadas, em vez de servir de orientação ou guia, precisam ser entendidas como interfaces 

de experiências-ação que expressam um discurso alternativo, no qual se sintetiza uma negação da lógica dominante no estado 

das coisas vigentes em incubação. 

Os diferentes artigos devem ser entendidos como experiências que deram certo em determinadas situações, mas não traduzem 

uma cartografia segura,  o que elas insinuam não são ―a prioris‖ que condicionam a ação no presente, mas prelúdios, pas-

sagens de uma necessidade individual para um possível coletivo que se inscrevem na esperança de uma realidade que se faça 

cotidiana. 

Insistimos, os artigos lançam o pensamento e o leitor numa busca consciente e sistemática de uma metodologia de incubação 

que aposta muito mais numa postura política do que uma ruptura epistêmica. 

Os artigos se evidenciam como um exercício de não escomoteamento, dizem com todas as letras: é preciso abrir caminhos 

para a plena participação nos assuntos públicos graças a uma definição radical dos conceitos fundamentais daquilo que signifi-

ca a vida em comunidade. Que outra sociedade, mais justa e solidária, não pode ser o resultado de um projeto de alguns, mino-

ria esclarecida que se pretende detentora de uma visão, mas do resultado de um trabalho coletivo e aberto a todos, com meca-

nismos de participação plural. 

A chave para entender a formação metodológica dos diferentes artigos  está no seu processo de associar (idéias, experiências e 

ações) a outro olhar – autogerido, mas não autoreferenciado 

Parece-nos que na participação e no encontro de saberes pode ser o movimento singular da Universidade para dar conta da 

diversidade cultural mais ampla  vivenciada pelo coletivo da ITCP´s diante do outro. 

Para que essa sociedade participativa seja possível e outra ética solidaria possa reger seus comportamentos, é necessário re-

pensar outras modalidades metodológicas para construir o futuro no  presente. Apostar na construção de utopias parece ser 

próprio de grupos democráticos, de atores sociais envolvidos em projetos (não como obra individual), mas de atores que ao 

acordar em organizar a fantasia geram espaços diferenciados para pensar educação, trabalho e, porque não dizer, um mundo 

multipolar, independente. 
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É aí que se encontra a razão de ser dos textos, que parecem bem comportados, mas apenas na sua forma; eles são pura oposição 

a lógica social hegemônica do capitalismo, seja ele de Estado ou  não. 

Estas metodologias, embora de caráter introdutório ou resumido, reconta e faz reviver as experiências de um grupo que ao vi-

venciar um processo coletivo – Incubadoras tecnológicas populares brasileiras – que se transforma continuamente, mas não 

perdeu a oportunidade, de explorar suas percepções mais significativas.  

Também apresenta uma lição metodológica, a de que o método não é algo reificado e fora das relações sociais, separado de 

quem o escolhe, produz e/ou usa. Desta forma, através das suas opções metodológicas este grupo de Incubadoras (aqui repre-

sentada pelosa artigos) recuperou a consciência teórica de como a mudança faz avançar a consciência da história. 

Finalizando, este número da revista do Procoas-AUGM,  não é uma revista para qualquer leitor, ela foi feito para um leitor astu-

cioso. 

Leitor astucioso é aquele que tem capacidades potenciais que se revelam na leitura. De acordo certo autor francês, ―cada leitor 

é, quando está lendo, o leitor de si próprio‖. Ou seja, um texto, seja ele literário ou não, permite ao leitor discernir tudo aquilo 

que, sem a leitura dessa obra, ele não teria visto ou percebido em sua própria vida.     

Por esta razão, passa a ser fundamental buscar outros olhares e novas combinações de conhecimentos que, ao fim e ao cabo, 

podem fazer a diferença, pois ―uma verdade sem interesse pode ser eclipsada por uma falsidade emocionante‖ ( Aldous Huxley)  
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