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“Estamos todos nos educando” (FREIRE). 

 

“Mire e veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as 

pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas 

que elas vão sempre mudando.” (GUIMARÃES ROSA). 



 

 

RESUMO 

 

A presente tese tem como objetivo analisar projetos de extensão universitária, direcionados à 

economia popular solidária. Esse jeito de fazer economia tem se expressado como um 

movimento internacional, e que aqui no Brasil, passa pelas universidades públicas, desde 

meados da década de 90 do século passado, a partir de Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares (ITCPs), as quais se tratam de um programa de extensão universitária 

e que incentivam empreendimentos populares e solidários, buscando exercitar a autogestão. A 

pesquisa procurou responder a seguinte questão: que componentes educativos encontram-se 

presentes na extensão desenvolvida por incubadoras de empreendimentos solidários 

populares? A hipótese básica é que a extensão universitária desenvolvida pelas incubadoras 

populares apresenta componentes éticos e teórico-metodológicos convergentes com elementos 

que fundamentam a educação popular. A pesquisa foi de natureza qualitativa, tendo como 

caminho teórico o materialismo histórico, assumindo-se a dialética materialista como método 

de análise, priorizando a categoria contradição. Baseando-se na análise marxista, contudo, tal 

pesquisa enfatizou a interpretação, configurando-se o que se denomina de uma hermenêutica-

dialética. Fizeram parte do campo empírico da pesquisa quatro incubadoras, a saber: 

INCUBACOOP/UFRPE, ITCP/COPPE/UFRJ, ITCP/USP e INCUBES/UFPB. Foram 

utilizadas como técnica de coleta de dados, documentos produzidos pelas incubadoras e a 

entrevista semiestruturada, fortalecendo a análise documental. Os dados evidenciaram que as 

incubadoras de empreendimentos populares solidários se apresentam como uma nova e rica 

proposta extensionista, capaz de construir possibilidades concretas de uma práxis 

transformadora, baseada nos princípios éticos do diálogo, da valorização da cultura do outro, 

da participação e da escuta; e, ainda, nos princípios utópicos da autonomia, da autogestão e da 

emancipação humana, presentes na educação popular. Contraditoriamente, a implementação 

dessas ações educativas revelou profissionais que, embora já estivessem atuando na economia 

solidária, desconheciam a fundamentação teórico-metodológica da proposta educativa da 

incubadora; revelou também estrutura interna verticalizada e consequente centralização do 

poder decisório no seu interior, além da visão metodológica de incubação simplesmente 

resumida a técnicas.  

  

Palavras-chave: Educação popular. Economia popular solidária. Incubadoras populares. 

Metodologia de incubação. Extensão universitária. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to analyze university extension projects, directed to solidarity popular 

economy. This way of doing economics has been expressed as an international movement, 

and that here, in Brazil, is mostly perceived in public universities since the mid-90s of last 

century, from the Technological Incubators of Popular Cooperatives (ITCPs), which are a 

university extension program and that encourage solidarity and popular projects, seeking to 

exercise self-management. The research sought to answer the following question: what 

educational components are present in the extension developed by incubators of solidarity 

popular enterprises? The basic hypothesis is that the university extension developed by 

popular incubators presents ethical, theoretical and methodological components which 

converge with basic elements to popular education. The research was qualitative in nature, 

based on the theory of historical materialism, assuming the materialist dialectics as a method 

of analysis, prioritizing the contradiction category. Based on Marxist analysis, however, this 

research emphasized the interpretation, setting up what is called a dialectical hermeneutics. It 

took part of the empirical field of the research four incubators, namely INCUBACOOP/ 

UFRPE, ITCP/COPPE/UFRJ, ITCP/USP and INCUBES/UFPB. It was used as a technique 

for data collection, documents produced by the incubators and semistructured interviews, 

strengthening the documentary analysis. The data showed that the incubators of solidarity 

popular projects present themselves as a new and rich proposal of extension, able to build 

concrete possibilities of a transformative praxis, based on the ethical principles of dialogue, 

appreciation of the cultures of others, participation and listening, this is, consideration of the 

speaking of others; and yet, based in the utopian principles of autonomy, self-management 

and human emancipation, present in popular education. Paradoxically, the implementation of 

these educational acts revealed professionals that although were already working in the 

solidarity economy, ignored the theoretical-methodological bases of the educational proposal 

of incubator, it also revealed a verticalized internal structure and consequent centralization of 

the power of decisions within it, besides the methodological sight of incubation simply 

summarized to techniques. 

  

Keywords: Popular education. Solidarity Popular Economy. Popular incubators. 

Methodology of incubation. University extension. 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo analizar proyectos de extensión universitaria, 

direccionados a la economía popular solidaria. Esa manera de hacer economía se ha 

expresado como un movimiento internacional, y que, aquí en Brasil, pasa por las 

universidades públicas desde mediados de la década de 90 del siglo pasado, a partir de 

incubadoras que incentivan emprendimientos populares y solidarios, buscando ejercitar la 

autogestión. La investigación buscó responder a la siguiente cuestión: ¿qué componentes 

educativos se encuentran presentes en la extensión desarrollada por incubadoras de 

emprendimientos solidarios populares? La hipótesis básica es la de que la extensión 

universitaria desarrollada por las incubadoras populares presenta componentes éticos y 

teórico-metodológicos convergentes con elementos que fundamentan la educación popular. 

La investigación, de naturaleza cualitativa, tuvo como camino teórico el materialismo 

histórico, asumiéndose la dialéctica materialista como método de análisis, priorizando la 

categoría contradicción. Basándose en el análisis marxista, sin embargo, se enfatizó la 

interpretación de la misma, configurándose lo que se denomina de una hermenéutica-

dialéctica. Hicieron parte del campo empírico de la investigación cuatro incubadoras, a saber: 

INCUBACOOP/UFRPE, ITCP/COPPE/UFRJ, ITCP/USP e INCUBES/UFPB. Fueron 

utilizados como técnica de recolección de datos documentos producidos por las incubadoras y 

la entrevista semiestructurada, fortaleciendo el análisis documental. Los datos evidenciaron 

que las incubadoras de emprendimientos populares solidarios se presentan como una nueva y 

rica propuesta extensionista, capaz de construir posibilidades concretas de una praxis 

transformadora, basada en los principios éticos del dialogo, de la valoración de la cultura del 

otro, de la participación y de la escucha; y, aún, en los principios utópicos de la autonomía, de 

la autogestión y de la emancipación humana, presentes en la educación popular. Asimismo, la 

implementación de estas acciones educativas, contradictoriamente, ha revelado profesionales 

que desconocen la fundamentación teórico-metodológica de la propuesta educativa de la 

incubadora actuando en la economía solidaria; estructura interna verticalizada y consecuente 

centralización del poder decisorio en su interior, además de la visión metodológica de 

incubación resumida a técnicas, simplemente. 

 

Palabras clave: Educación Popular. Economía Popular Solidaria. Incubadoras Populares. 

Metodología de Incubación. Extensión Universitaria. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As transformações que vêm ocorrendo nas sociedades contemporâneas têm trazido 

consequências à humanidade e ao Planeta. Essas mudanças, de ordem econômica, política e 

tecnológica, interferem na dimensão social da vida humana, provocando a concentração de 

riquezas para alguns e, para a maioria, as classes trabalhadoras, a indigência, a miséria, a 

violência social, a precarização e a devastação de direitos básicos de milhões de 

trabalhadores.   

 Diante da tendência de desestruturação do mercado de trabalho, como expressão de 

recusa e indignação, trabalhadores e trabalhadoras refugiam-se em diversos tipos de 

atividades econômicas populares, orientadas por uma lógica que busca contrapor-se à do 

capitalismo, denominada economia popular solidária. 

 A implementação dessas atividades econômicas fundamentadas em novos valores exige 

novas aprendizagens. A educação desempenha papel fundamental para o avanço desse projeto 

societário. Todavia, não é qualquer tipo de educação que pode contribuir com a construção 

dessas novas relações. Avalia-se que a educação popular é uma possibilidade concreta capaz 

de potencializar esse projeto. 

 A presente tese pretende tecer argumentos em torno da educação popular em projetos de 

economia popular solidária para investigar quais e como os constituintes dessa educação 

apresentam-se nas propostas extensionistas apresentadas por incubadoras de 

empreendimentos solidários populares.  

 

PROBLEMÁTICA, HIPÓTESE E TESE 

 

 As universidades, sobretudo as públicas, vêm sendo desafiadas a afinarem-se com as 

questões do mundo contemporâneo, no sentido de contribuírem para o enfrentamento dos 

impactos negativos do processo civilizatório. Nesse contexto, a extensão universitária, embora 

ignorada por muitos anos, é resgatada e considerada pelo Plano Nacional de Extensão 

Universitária (BRASIL, 2001) como uma atividade acadêmica capaz de contribuir com a 

transformação social.  

 Sabe-se que, no interior das universidades, é possível encontrar tanto a hegemonia 

reprodutora da educação capitalista, considerada educação dominadora e domesticadora, por 

preocupar-se em impedir que homens e mulheres pensem em mudar o regime social em voga, 
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quanto uma educação libertária, interessada em uma formação humana e social, consciente e 

comprometida com a vida humana e do planeta.  

 A extensão universitária, enquanto função social da universidade, não está à margem dessa 

lógica. Percebe-se que a maioria das ações extensionistas desenvolvidas pelas universidades 

brasileiras está voltada, preferencialmente, para a reprodução social, seguindo os fundamentos e 

orientações da educação capitalista; atendendo, portanto, ao interesse neoliberal, cuja finalidade é 

manter o status quo.  

 Entretanto, dentro deste espaço de disputas, possibilidades e contradições que é a 

universidade, diversos grupos universitários vêm propondo e realizando ações extensionistas 

que ousam trilhar um caminho divergente dessa hegemonia acadêmica, trazendo 

possibilidades de romper com suas raízes alienantes e oportunizando a construção de uma 

extensão emancipatória, a exemplo da extensão universitária desenvolvida pelas incubadoras 

de empreendimentos solidários populares.  

 Em busca de construir uma relação com a sociedade, em especial, com as 

comunidades desfavorecidas, com proposições inovadoras e vislumbrando ações que 

dessem respostas a esses problemas sociais, a partir de meados da década de 90 do século 

XX, as universidades, por meio das Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 

(ITCPs), desenvolvem projetos de extensão universitária para uma economia popular 

solidária, voltados à autogestão. E por conjugarem/entrelaçarem atividades de ensino e 

pesquisa, as ITCPs têm-se tornado um relevante programa de extensão universitária. 

 Entende-se como economia popular solidária toda forma de organizar a produção de 

bens e de serviços, a distribuição, o consumo e o crédito, que tenha como princípios 

orientadores a autogestão, lastreados pelos valores éticos da cooperação e solidariedade. Cabe 

ressaltar que esse conceito recebe diversas nomenclaturas e diferentes significados, como 

poderá ser visto no capítulo seguinte, mas, nesta tese, assumiu-se a terminologia “economia 

popular solidária”.  

 Assim como a economia popular solidária, a autogestão apresenta diversas concepções. 

No presente trabalho, ela é compreendida, em sentido lato, como um conjunto de práticas 

sociais caracterizadas pela eliminação da hierarquia e dos mecanismos capitalistas de 

organização. Nesse sentido, as tomadas de decisão são democráticas, propiciando a autonomia 

de um coletivo. Em outras palavras: 

 

é um exercício de poder compartilhado, que qualifica as relações sociais de 

cooperação entre pessoas e/ou grupos, independente do tipo das estruturas 
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organizativas ou das atividades, por expressarem intencionalmente relações 

sociais mais horizontais (ALBUQUERQUE, 2003, p.20). 

 

 Compreende-se que, nessa proposta de extensão universitária para uma economia 

popular solidária, os intelectuais envolvidos com esse trabalho, além de desenvolverem os 

setores das classes populares materialmente, precisam provê-los de recursos intelectuais e 

ideológicos para que possam superar sua situação de exclusão e opressão. Desenvolver ações 

extensionistas nessa perspectiva significa dizer que esses intelectuais estariam “num imiscuir-

se ativamente na vida prática” (GRAMSCI, 1989, p. 8), contribuindo, de fato, com a 

construção e organização de uma nova sociedade. 

 Acredita-se que fazer extensão nessa direção exige ações educativas consistentes e 

coerentes com o projeto societário que se pretende alcançar. Como se trata de um projeto de 

cunho socialista, os intelectuais orgânicos
1
 mediadores desse processo educativo necessitam 

de um aporte teórico-metodológico emancipador que possibilite a libertação desses grupos 

sociais da dependência e da dominação no âmbito econômico, social, político e cultural.  

 Nesta pesquisa, afirma-se que as atividades pedagógicas de incubadoras de 

empreendimentos solidários não devem orientar-se pela lógica que rege a educação 

capitalista. O processo educativo desenvolvido pelas incubadoras precisa ser orientado por 

uma educação para além do capital, conforme defende István Mészáros (2008). Educação que 

possibilite aos trabalhadores e trabalhadoras a tomada de consciência das condições concretas 

do processo produtivo, das razões de sua exploração e que, a partir dessa consciência, se 

indignem-se e comecem a lutar pela construção de uma nova sociedade, cujas relações sociais 

e econômicas se estabeleçam horizontalmente. Assim, a extensão desenvolvida pelas 

incubadoras precisa de uma educação que promova a organização dos sujeitos, que favoreça a 

transformação das ideias em ações, em concretização do sonho de um mundo melhor; uma 

educação que tenha no seu âmago a luta pela superação das mentes fatalistas que acreditam na 

inexistência de alternativas à globalização capitalista.  

 Mas, na prática, que pedagogia precisaria estar sendo veiculada nessas propostas de 

extensão universitária? Defende-se que a extensão universitária para a economia popular 

solidária necessita ser e estar definida e delimitada pelos fundamentos e princípios da 

                                                 
1
  Termo utilizado no sentido Gramsciano. Vale ressaltar que a característica marcante do intelectual orgânico é 

sua adesão à classe social a que se vincula, em função do modo de produção. Dito de outra maneira, o 

intelectual orgânico seria o responsável por operar, a nível superestrutural, a vinculação orgânica entre a 

estrutura social (as forças produtivas e as relações sociais de produção) com a superestrutura ideológica e 

política (OLIVEIRA, 2006). Portanto, esse intelectual orgânico teria papel determinante na construção da 

consciência da classe do trabalhador.  
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educação popular. Nessa perspectiva, a presente pesquisa é uma tentativa de mostrar que a 

proposta educativa de incubadoras de empreendimentos solidários populares é educação 

popular.  

 A pesquisa buscou investigar a seguinte questão: Que componentes educativos 

encontram-se presentes na extensão desenvolvida por incubadoras de empreendimentos 

solidários populares? Tem como hipótese de trabalho a compreensão de que a extensão 

universitária desenvolvida pelas incubadoras que se preocupam com a incubação de 

empreendimentos solidários populares
2
 apresenta componentes éticos e teórico-metodológicos 

convergentes com elementos que fundamentam a educação popular. Desse modo, formulou-se 

a seguinte tese com a qual se pretendeu desenvolver a pesquisa: a educação em economia 

popular solidária é educação popular. 

 

APROXIMAÇÃO COM A TEMÁTICA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 A aproximação com a temática extensão universitária, educação na economia popular 

solidária e educação popular aconteceu no período em que a pesquisadora cursava o mestrado, 

pelo Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento Local (POSMEX), 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), de 2004 a 2006. Neste curso foi 

possível conhecer, discutir e aprofundar as diversas teorias teóricos que iluminam o campo da 

extensão rural e, também, descobrir e apreciar algumas experiências significativas de extensão 

universitária propostas pela referida instituição, a exemplo dos projetos de extensão 

desenvolvidos pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (INCUBACOOP/UFRPE), que tem como uma de suas 

principais finalidades a de apoiar e dinamizar as manifestações coletivas econômicas 

produtivas presentes em contextos populares. Nesse período, a pesquisadora participou 

também de um projeto de extensão universitária desenvolvido na comunidade costeira A Ver-

o-Mar, no município de Sirinhaém, situado no litoral sul de Pernambuco, coordenado pela 

professora do POSMEX, Maria do Rosário Andrade Leitão, que oportunizou uma experiência 

exitosa de extensão junto com o ensino e a pesquisa. 

                                                 
2
  Embora existam as incubadoras de empresas, neste estudo, optou-se trabalhar com incubadoras de 

empreendimentos solidários de setores populares, por uma questão de posicionamento político da autora e 

pelo seu compromisso de trabalhar com as classes menos favorecidas, visto que o público com o qual as 

incubadoras de cooperativas populares trabalham é, em sua maioria, excluído econômico e socialmente, e 

que, historicamente, encontra-se em situação de marginalização, sem acesso à saúde, à educação, à moradia 

etc.  
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 Em 2007, como professora substituta dessa Instituição de Ensino Superior, a 

pesquisadora assumiu a disciplina Extensão Rural nos cursos de Sociologia Rural e 

Engenharia Agrícola, que a instigou a aprofundar suas reflexões sobre o processo educativo 

desenvolvido na prática da extensão. Preocupava-se, naquele momento, em compreender os 

princípios pedagógicos que orientavam a prática extensionista rural, principalmente, a prática 

educativa da extensão desenvolvida pelo Governo do Estado de Pernambuco. 

 Foi com essa experiência docente numa instituição pública, mesmo que por um período 

de um ano, e com os questionamentos e as críticas dos discentes sobre a prática da extensão 

universitária vivenciada
3
 por eles que a pesquisadora começou a ampliar seu campo de estudo 

e olhar de maneira especial a extensão universitária. A partir desse momento, houve o desejo 

de refletir criticamente sobre a importância da extensão universitária, junto com o ensino e a 

pesquisa, na formação orgânica
4
 de seus discentes, e de repensar a extensão como instrumento 

mediador da universidade na ampliação de seu compromisso social, principalmente, ao que se 

refere à preocupação com as classes populares. 

 Nesse mesmo ano, em busca de conhecer e compreender outras práticas de extensão 

universitária, a pesquisadora procurou inserir-se “voluntariamente” no projeto “Municípios 

Saudáveis no Nordeste do Brasil”, desenvolvido pelo Núcleo de Saúde Pública e 

Desenvolvimento Social da Universidade Federal de Pernambuco (NUSP/UFPE). O projeto 

estava baseado nos pilares da Promoção da Saúde, do Desenvolvimento Local e do 

Movimento Internacional de “Cidades Saudáveis”, e tinha como objetivo maior melhorar a 

qualidade da vida humana e reduzir as desigualdades sociais na Região Nordeste de 

Pernambuco. Essa proposta extensionista buscava trabalhar, mediante participação popular, o 

desenvolvimento de ações concretas e efetivas, a tomada de decisão, a definição de estratégias 

e a implementação de políticas públicas saudáveis.  

 Destarte, conhecer e participar de projetos de extensão universitária, cujas propostas 

caminhavam para a emancipação social, concomitante à experiência docente, marcada pelas 

profícuas discussões sobre a função social da universidade, sobretudo da extensão, realizadas 

com estudantes e outros professores da área e o desejo de contribuir na alteração do modelo 

de desenvolvimento vigente, com a luta e o sonho da classe trabalhadora pelo fim da pobreza 

e materialização de uma sociedade justa e verdadeiramente democrática, conduziu a 

                                                 
3
  Os estudantes alegavam que a ação extensionista proposta por seus professores resumia-se a uma rápida 

visita à comunidade para conhecer uma determinada realidade, mas sem intervenção. Não representava uma 

atividade com objetivos claros de transformação social, de troca de saberes e de produção de conhecimento. 
4
  Formação orgânica, no sentido gramsciano, refere-se à formação de profissionais comprometidos com seu 

próprio grupo social e conectados com a luta das classes menos favorecidas.  
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pesquisadora ao Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal da Paraíba (PPGE/UFPB), na linha de pesquisa Educação Popular. 

 No doutorado, foi possível aprofundar os estudos e as discussões gestadas na época do 

mestrado, que foram intensificadas com a atuação docente numa universidade pública e 

reconfiguradas durante o doutorado. As teorias do campo da extensão universitária, da 

educação popular e da economia popular solidária e os proveitosos diálogos que aconteciam 

tanto nas disciplinas quanto no Grupo de Pesquisa em Extensão Popular (EXTELAR), da 

Universidade Federal da Paraíba, favoreceram uma maior compreensão dessas temáticas e, ao 

mesmo tempo, oportunizaram o surgimento de novos questionamentos e inquietações que 

resultaram no empreendimento desta pesquisa. 

 A presente tese buscou analisar criticamente as dimensões positivas e negativas da 

extensão universitária desenvolvidas por incubadoras de empreendimentos solidários 

populares, ressaltando elementos fundantes da educação popular que se encontram presentes 

nesse processo educativo. O estudo tenta mostrar que fazer extensão, tendo como mote a 

economia solidária, exige pensar tal economia num contexto de educação popular. Assim, 

defende-se que os valores e princípios orientadores da economia popular solidária exigem os 

referenciais teórico-metodológicos que fundamentam a educação popular. 

 Sabe-se que no campo da extensão e da educação popular há muito mais realização de 

atividades educativas (prática) do que sistematização sobre elas (teoria). Nesse sentido, 

acredita-se que, com esta pesquisa, os educadores, principalmente, os das incubadoras de 

empreendimentos solidários populares, poderão ter elementos importantes de análise para 

conhecer e revisar criticamente sua prática, possibilitando pensar no caráter, no significado e 

nas perspectivas de seu trabalho. 

 Nesse estudo, reforça-se a intencionalidade e a função potencializadora da extensão de 

articular o ensino e a pesquisa. Esses elementos da universidade, juntos, tornam-se um 

instrumento viabilizador de um processo de formação orgânica, capaz de formar profissionais 

competentes e sensíveis às questões sociais. Esta pesquisa também pretendeu revelar que a 

extensão praticada pelas incubadoras de cooperativas populares é um processo educativo 

condizente com essa perspectiva de formação profissional – não só dos discentes, mas dos 

próprios professores e técnicos da universidade – e igualmente comprometida com a formação 

e organização social dos trabalhadores e trabalhadoras, representando, desse modo, um novo 

tipo ou conceito de extensão universitária. Portanto, nesse processo de formação, tanto os 

sujeitos das classes populares (trabalhadores/educandos) quanto os intelectuais da incubadora 
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(extensionistas/educadores) vão construindo-se, formando-se em novos sujeitos individuais e 

coletivos, quebrando ou desconstruindo o processo da cultura capitalista que lhes foi incutida. 

 Ao assumir o propósito de analisar essas incubadoras, buscou-se identificar os 

elementos da educação popular presentes nessa prática social, a fim de potencializar tal 

prática como caminho para uma nova hegemonia universitária. Para isso, analisaram-se 

criticamente as aproximações e distanciamentos deste trabalho extensionista na construção de 

possibilidades concretas de uma práxis transformadora. 

 Fez parte do campo empírico desta pesquisa a proposta educativa de quatro incubadoras 

de empreendimentos solidários populares, a saber: Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares da Universidade Federal Rural de Pernambuco (INCUBACOOP/UFRPE); 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (ITCP/COPPE/UFRJ; Incubadora de Empreendimentos Solidários da Universidade 

Federal da Paraíba (INCUBES/UFPB); e Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 

da Universidade de São Paulo (ITCP/USP). 

 Para analisar o trabalho educativo da INCUBACOOP/UFRPE foram consultados 

documentos, além da realização de observação e entrevista com seus educadores. Os dados 

das demais incubadoras foram coletados através da análise de diversos documentos já 

produzidos por elas, produtos de suas análises. 

 Mas por que escolher essas quatro incubadoras para compor o campo empírico da 

pesquisa? A INCUBACOOP/UFRPE foi escolhida pelos seguintes motivos: 

 

a) possui uma trajetória de mais de dez anos com projetos de extensão universitária para 

uma economia popular solidária; 

b) está responsável pela coordenação do Centro de Formação em Economia Solidária do 

Nordeste, portanto, desempenhando papel relevante no que concerne à formação nessa 

alternativa de organização econômica e social; 

c) desempenha, com seus projetos de extensão universitária, papel importante no 

fortalecimento da economia popular solidária tanto na zona urbana como na rural do 

Estado de Pernambuco; 

d) contribui efetivamente com a práxis educativa desses intelectuais que se dedicam ao 

fortalecimento de experiências econômicas populares e que têm dado certo; 

e) há um diálogo estabelecido com educadores dessa incubadora, uma vivência na 

mesma, visto que a pesquisadora cursou mestrado nessa universidade e teve contato 

com esses profissionais. 
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 Quanto às outras incubadoras pesquisadas, as razões que fizeram escolhê-las foram: 

 

a) COPPE/UFRJ, por ter sido a primeira incubadora implementada no País, tornando-se 

um modelo rapidamente difundido; 

b) INCUBES/UFPB, por se preocupar com o aprofundamento das reflexões no campo da 

educação em economia popular solidária; 

c) ITCP/USP, por fazer parte de uma universidade de destaque no cenário nacional e por 

ter como um de seus criadores o Professor Paul Singer, uma das principais referências 

no campo da economia solidária no Brasil. 

 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar projetos de extensão universitária, 

direcionados à economia popular solidária. 

Especificamente, procurou-se: 

 analisar a constituição e a proposta metodológica do processo educativo da 

INCUBACOOP/UFRPE, apresentando as linhas pedagógicas gerais que orientam esse 

processo; 

 analisar a concepção que os extensionistas/educadores têm de extensão, de economia 

popular solidária e de educação; 

 identificar os componentes éticos e teórico-metodológicos fundantes da educação 

popular no processo educativo de incubadoras de empreendimentos solidários 

populares; 

 analisar o desenvolvimento de componentes da educação popular na proposta 

extensionista da INCUBACOOP/UFRPE. 

 

CAMINHO TEÓRICO-METODOLÓGICO TRILHADO 

 

 Para realização de uma pesquisa é necessário trilhar caminhos para atingir um objetivo, 

ou seja, é preciso adotar um conjunto de determinados princípios, de processos de investigação 

teórica e de ação prática que constituem a produção do conhecimento. Nesse sentido, pesquisar 

significa seguir uma epistemologia, ou seja, uma teoria articulada constituída de princípios, 
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fundamentos lógicos e epistemológicos que sejam capazes de sustentar a análise da realidade e 

que possuam alcance e valor esclarecedor universal (CHIZZOTTI, 2006). 

 A decisão por um determinado método tem muito “a ver com as crenças do pesquisador 

acerca da natureza do conhecimento, dos limites do conhecimento científico e da sua própria 

visão de mundo” (GIL, 2009, p. 26). Na concepção de Lukács (1974, p. 60), visão de mundo é 

“esse conjunto de aspirações, de sentimentos e de ideias que reúne os membros de um grupo 

(mais frequentemente, de uma classe social) e as opõem aos grupos sociais”. 

 Gamboa (2007, p. 77) também segue nessa direção ao tratar de método científico e 

acrescenta: “a concepção de realidade ou de mundo (cosmovisão) depende em grande medida 

da própria história de cada pesquisador”. Desse modo, a escolha pelo objeto de estudo e pelos 

objetivos desta investigação, alinhada aos valores e à concepção que a autora tem de mundo, 

de sociedade e de educação, evidenciada desde as primeiras linhas deste trabalho de forma 

destoada da lógica capitalista, oferece pistas do caminho teórico-metodológico que se 

pretendeu enveredar.  

 Dessa maneira, a pesquisa foi de natureza qualitativa, pois, como afirma Minayo 

(2010a), refere-se ao universo de significados, de motivos, de aspirações, de valores e de 

atitudes, destacando nesta pesquisa, os elementos teóricos da educação popular presentes na 

experiência de incubadoras. Teve como caminho teórico o materialismo histórico e assumiu a 

dialética materialista como método de análise, priorizando a categoria da contradição, 

adequado para se pensar as atuais questões sociais da sociedade capitalista.  

 Melo Neto (2001, p. 38), considera que o método dialético está “em condições 

„razoáveis‟ de se poder analisar, de forma crítica, as condições de existência que estão sendo 

definidas para a realização da vida humana”. Especialmente a dialética marxista, pois, além de 

ser um método para se chegar à “verdade”, é uma concepção de homem, de sociedade e de 

relação homem-mundo. 

 A compreensão dialética do mundo consiste em concebê-lo como um conjunto 

complexo e dinâmico de coisas inacabadas, que estão em um constante processo de 

transformação, ou seja, está em movimento e é isso que possibilita que novas coisas 

estejam sempre surgindo na realidade. Assim, “a realidade, dialeticamente em 

movimento, está em permanente devir” (MELO NETO, 2001, p.20).  

 A escolha pela dialética como caminho metodológico no empreendimento dessa 

atividade intelectual deve-se ao entendimento de que, hoje, ainda vivemos em um projeto de 

sociedade, cuja prática social move-se por um sistema político-econômico sustentado por um 

modo de produção que, para continuar existindo, alimenta a permanência e o agravamento do 
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antagonismo entre classes sociais e o acirramento da divisão do trabalho. Entende-se que 

nesse projeto de sociedade, há em suas contradições, possibilidades de superação desse 

modelo desumanizador de trabalho e de vida.  

 Hobsbawm (1997) reafirma a pertinência e necessidade histórica da teoria marxista: 

 

Se você realmente lê o manifesto comunista de 1848, ficará surpreso com o 

fato de que o mundo, hoje, é muito mais parecido do que aquele que Marx 

predisse em 1848. A ideia do poder capitalista dominando o mundo inteiro, 

como também uma sociedade burguesa destruindo todos os velhos valores 

tradicionais, parece ser muito mais válida hoje do que quando Marx morreu 

(p. 2). 

 

 Ainda acerca da atualidade do pensamento marxista, Frigotto e Ciavatta (2001) 

asseveram: 

 

(...) a vigilância crítica ao delimitar um objeto e as mediações que o 

constituem numa totalidade concreta são os elementos básicos que 

caracterizam o caráter dialético e, portanto, histórico do método. (...) a 

concepção de conhecimento histórico (científico) e de método de 

apropriação crítica do movimento e constituição dos fatos e fenômenos 

sociais elaborados por Marx em vários textos (1977, 1986 e 1969), não só 

guardam total atualidade como revelam-se, hoje, mais do que nunca, 

imprescindíveis na apreensão das mudanças da sociabilidade do capital 
(p. 39, grifo nosso). 

 

 Nessa perspectiva, Boron (2006) apresenta duas explicações, consideradas por ele as 

mais importantes para confirmar a sobrevivência do marxismo como tradição teórica e 

política. A primeira corresponde à incapacidade do capitalismo de enfrentar e resolver os 

problemas e desafios gestados em seu próprio funcionamento. A outra é a capacidade que o 

pensamento marxista tem de enriquecer-se em conformidade com o desenvolvimento 

histórico das sociedades e das lutas pela emancipação das classes desfavorecidas, que vêm 

sendo excluídas e oprimidas pelo sistema capitalista. Segundo o autor é necessário aceitar um 

movimento permanente de “ir e vir”, onde as teorias e os conceitos marxistas são utilizados 

para interpretar a realidade e, ao mesmo tempo, são “re-significados à luz da experiência 

prática das lutas populares e das estruturas e processos que têm lugar no contexto do 

capitalismo contemporâneo” (BORON, 2006, p. 34). 

 Sendo assim, a dialética proposta por Marx, enquanto método de análise que busca 

captar o movimento histórico e suas contradições inerentes, mantém-se coerente com os 
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problemas atuais, pois é considerada a base que permite criticar radicalmente o capitalismo, 

portanto, fez-se necessária nesta investigação. 

 Marx foi influenciado pela dialética de Hegel, mas, ao mesmo tempo em que sofreu essa 

influência, teceu uma crítica a ele
5
. Marx critica o idealismo alemão, em particular, a ideia de 

“Espírito Absoluto” sustentada por Hegel, quando afirma que “a consciência nunca pode ser 

mais que o ser consciente; e o ser dos homens é o seu processo de vida real” (MARX; 

ENGELS, 2002, p. 19). No pensamento marxista, a filosofia, enquanto mera especulação, não 

é o suficiente, porque ela acontece apartada da realidade. Marx advoga não apenas a 

interpretação do mundo, mas a sua transformação. Ele defende que a origem das coisas está 

nas relações sociais de produção material da existência humana, ou seja, nos indivíduos 

humanos, nas suas ações e nas relações existentes na produção das condições concretas de 

existência (BRUTSCHER, 2005). 

 Marx e Engels formulam o seu pensamento, concebendo a história como algo que é 

realizado pelo indivíduo humano concreto e não pelo homem abstrato, pelo homem ideal. 

Nesse sentido, juntamente com Engels, afirma: 

 

Não partimos do que os homens dizem, imaginam e representam, tampouco 

do que eles são nas palavras, no pensamento, na imaginação e na 

representação dos outros, para depois se chegar aos homens de carne e osso; 

mas partimos dos homens em sua atividade real, é a partir de seu processo de 

vida real que representamos também o desenvolvimento dos reflexos e das 

repercussões ideológicas desse processo vital (MARX; ENGELS, 2002, p. 

19). 
   

 Segundo Marx, a realidade é atividade humana concreta, enquanto práxis. Essa atividade 

é entendida como “uma ação material pensada e consciente, ou ainda como ação crítica e 

revolucionária na situação concreta da vida” (BRUTSCHER, 2005, p. 50). No sentido da práxis, 

o ser humano, por meio da ação-reflexão, busca compreender a realidade e reconhece a 

necessidade de transformá-la.  

 Conforme Marx e Engels (2002), todos os animais são capazes de produzir; entretanto, 

o que diferencia a produção humana da produção dos demais animais é a capacidade que o 

humano possui de produzir conscientemente os meios de sua própria existência. Como 

podemos averiguar neste texto: 

                                                 
5
  No Tomo I de O Capital, Marx tece a crítica à dialética proposta por Hegel, mas, ao mesmo tempo, destaca o 

significativo papel que ele desempenhou na descoberta das formas gerais de movimento da dialética, como 

pode ser constatado a seguir: “a mistificação que sofre a dialética nas mãos de Hegel de modo algum obsta 

para que tenha sido ele que, pela primeira vez, tenha exposto de maneira ampla e consciente as formas gerais 

do movimento daquela” (MARX, 1975, p. 19-20). 
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Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião e 

por tudo o que se queira. Mas eles próprios começam a se distinguir dos 

animais logo que começam a produzir seus meios de existência, e esse passo 

à frente é a própria consequência de sua organização corporal. Ao 

produzirem seus meios de existência, os homens produzem indiretamente 

sua própria vida material (MARX; ENGELS, 2002, p. 10-11). 

 

 Marx e Engels (2002, p. 11) afirmam, ainda, que “a maneira como os indivíduos 

manifestam sua vida reflete exatamente o que eles são. O que eles são coincide, pois com sua 

produção, isto é, tanto com o que eles produzem quanto com a maneira como produzem”. 

Compartilhando desse pensamento, Brutscher (2005) coloca que o modo de produção, além 

de demonstrar a forma de reprodução da existência física dos indivíduos, traduz a forma de 

organização da atividade e das relações que esses indivíduos estabelecem, desvelando a forma 

de ser e de viver do humano. 

 Dessa maneira, pensar a materialidade histórica implica pensar na forma de organização 

social dos seres humanos através da história, ou seja, está relacionada com a maneira como a 

humanidade constrói suas relações sociais durante toda sua existência. O marxismo elege o 

trabalho como categoria central para compreender esta materialidade histórica. O trabalho é 

percebido como a atividade vital essencial da humanidade, porque é a atividade pela qual o 

ser humano garante sua sobrevivência e por meio da qual a humanidade conseguiu produzir e 

reproduzir a vida humana. O trabalho é a categoria que explica o processo de transformação 

da natureza por meio da ação humana e de apropriação ou não do resultado dessa ação. Dessa 

maneira, a humanidade por meio do trabalho transforma a natureza e, ao transformá-la, o 

homem transforma a si mesmo e a sociedade, situando-se como sujeito do conhecimento e da 

história. 

 Após uma breve passagem pelo pensamento marxista, faz-se necessário mostrar como 

se pensou esse movimento dialético na construção do presente estudo. Esta pesquisa partiu de 

uma realidade concreta, social e particular que é o processo educativo de incubadoras de 

empreendimentos populares. É de suma importância esclarecer que essa realidade concreta 

diz respeito a uma síntese de múltiplas determinações mais simples, entendida como o objeto 

real, o qual se busca conhecer.  Gamboa (2007, p. 35) faz uma advertência pertinente em 

relação ao concreto quando ressalta a importância de distinguir “o concreto real, que é o 

objeto real que se deve conhecer, e o concreto do pensamento, que é o conhecimento daquele 

objeto real”. Desse modo, o concreto é uma totalidade articulada, construída e em construção, 

e não é o dado empírico, como mostra Saviani (1980): 

 



28 
 

A construção do pensamento se daria, pois, da seguinte forma: parte-se do 

empírico se passa pelo abstrato e se chega ao concreto. Diferentemente, pois, 

da crença que caracteriza ao empirismo, ao positivismo etc., (que confundem 

o concreto com o empírico) o concreto não é o ponto de partida senão o 

ponto de chegada do conhecimento (p. 11). 

 

 A análise dessa realidade contraditória que se pretendeu conhecer neste estudo seguiu 

numa perspectiva dialética de totalidade. Essa totalidade é entendida como um todo não 

acabado, que se encontra em movimento e em processo de transformação. Nessa perspectiva, 

Kuenzer (2011) destaca que:  

 

[...] esta categoria implica na concepção da realidade enquanto um todo em 

processo dinâmico de estruturação e de autocriação, onde os fatos podem ser 

racionalmente compreendidos a partir do lugar que ocupam na totalidade do 

próprio real e das relações que estabelecem com outros fatos e com o todo 

[...] (p. 64). 

 

 Desse modo, esta realidade não resulta da soma de aspectos ou da crônica de 

acontecimentos, mas sim das relações em uma perspectiva de totalidade. A realidade como 

totalidade em movimento implica “que nenhuma parte pode ser compreendida isoladamente, 

fora de suas interconexões, de suas relações com outras partes; a realidade em movimento 

resulta de contradições internas nessa totalidade” (MELLO, 2005, p.85). Assim, durante o 

estudo do fenômeno buscou-se manter relações com a totalidade concreta buscando 

descortinar as múltiplas determinações e diversas relações que constituem a realidade.  

 O método dialético de Marx constitui-se de duas etapas: método de pesquisa e método 

de exposição. O método de pesquisa refere-se à apropriação detalhada da realidade estudada e 

compreende duas fases: uma constituída pelo concreto sensível, ou contemplação viva do 

fenômeno, e a outra, análise ou abstração. O método de exposição é “a reconstituição, a 

síntese do objeto ou fenômeno estudado, como um processo inverso ao primeiro de tal forma 

que o leitor imagina que o autor o construiu a priori” (GADOTTI, 2003, p.32).  

 Nesta pesquisa, a dialética constituiu-se de três movimentos. O primeiro, denominado 

movimento de síntese (concreto real), corresponde ao momento em que o fenômeno apresenta-

se de forma vaga e imprecisa. O concreto real deste fenômeno material social é a proposta 

educativa de incubadoras de empreendimentos populares; organizou-se mediante leituras, 

revisões bibliográficas, discussões no grupo de pesquisa, participação da autora em encontros 

científicos e o contato direto com documentos das incubadoras pesquisadas, principalmente 

com a INCUBACOOP/UFRPE, pois, além de acesso a documentos, foi possível dialogar com 

seus educadores, possibilitando um olhar mais aprofundado dessa experiência. Nesse primeiro 



29 
 

movimento, discutiu-se o contexto de crise do trabalho assalariado, mostrando a globalização 

neoliberal e os interesses capitalistas como principais responsáveis pela destruição do Planeta e 

pela situação de miséria, pobreza, exclusão, exploração social e opressão em que vive a classe 

trabalhadora. Situou-se a economia popular solidária nesse novo contexto do mundo do 

trabalho, apresentando sua história, sua polissemia conceitual e sua manifestação no cenário 

brasileiro. Refletiu-se sobre a educação e suas diferentes possibilidades.  A educação popular 

foi tratada da seguinte maneira: apresentou-se um pouco de sua história; analisou-se o 

qualificativo “popular”; ressaltaram-se os seus principais elementos constitutivos, destacando 

os valores éticos e teórico-metodológicos que a fundamentam; refletiu-se também sobre o 

papel da educação popular na economia popular solidária. 

 No segundo movimento, denominado análise (abstração), por meio de uma atividade 

mental baseada na experiência e no conhecimento global do fenômeno, iniciou-se o estudo 

para descobrir suas propriedades, singularidade, como se constituía, que aspectos eram mais 

significativos. Assim, este movimento buscou apresentar, compreender e analisar o trabalho 

pedagógico da INCUBACOOP/UFRPE, bem como identificar e compreender os elementos 

educativos presentes na extensão desenvolvida pelas incubadoras de empreendimentos 

solidários populares da UFPB, USP e UFRJ.   

 O terceiro movimento, o de construção de uma nova síntese (concreto pensado), traz 

elementos tanto do primeiro movimento (síntese) quanto do segundo (análise) e consiste na 

contribuição da pesquisadora nessa reflexão sobre a prática educativa de incubadoras de 

empreendimentos solidários populares.  

 Revelado o movimento dialético assumido nesta pesquisa, pretende-se, a seguir, 

apresentar as categorias teóricas que a embasaram. Consciente de que essas categorias são 

estabelecidas em seu percurso com o real, ou seja, são apreendidas na relação com o objeto, 

adotou-se a posição de Kuenzer (2011) de considerar as categorias metodológicas práxis, 

totalidade, contradição, mediação como universais e, por isso, aplicáveis ao estudo de 

qualquer realidade. Contudo, para conhecer o objeto em sua especificidade, foi necessário 

estabelecer também as categorias que, relacionadas a esse objeto, tivessem identidade própria. 

Estas são denominadas, pela autora, categorias de conteúdo.  

 Sob essa compreensão, que articula categorias do materialismo histórico dialético com 

aquelas estabelecidas pela prática concreta, a pesquisadora optou pela “totalidade”, “práxis” e, 

principalmente, “contradição” como categorias metodológicas, e “economia popular 

solidária” e “educação popular” como categorias de conteúdos.  
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 Este estudo corrobora o pensamento de Kuenzer (2011, p. 64) quanto à categoria práxis 

e acredita que a produção de um novo conhecimento acontece através do “permanente e 

sempre crescente movimento do pensamento que vai do abstrato ao concreto pela mediação 

do empírico”. Em outras palavras, o conhecimento é produzido através do: 

 

movimento da teoria para a prática e desta para a teoria, na busca da 

superação da dimensão fenomênica e aparente do objeto, buscando sua 

concretude; a teoria já produzida e expressa na literatura será buscada 

permanentemente a partir das demandas de compreensão do empírico e 

tomada sempre como marco inicial e provisório, a ser reconstruída e 

transformada na sua relação com o objeto de investigação” (KUENZER, 

2011, p.64). 

 

 A contradição, principal categoria da dialética, permite em todo momento compreender: 

 

o movimento, a ligação e unidade resultante da relação dos contrários, que 

ao se opor dialeticamente, um incluindo-se/excluindo-se no/do outro, se 

destroem ou se superam [...] assim, o pensamento deverá mover-se durante o 

transcurso da investigação, entre polos dialeticamente relacionados, 

buscando compreender onde e como se incluem/excluem, desaparecem ou 

originam uma nova realidade [...] (KUENZER, 2011, p. 65). 

 

INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Para coletar os dados referentes às incubadoras das universidades UFPB, UFRJ e USP, 

adotou-se a técnica de análise documental, especificamente, relatórios e textos diversos 

produzidos pelas incubadoras pesquisadas. Na INCUBACOOP/UFRPE, a coleta aconteceu de 

maneira indireta e direta: utilizou-se análise documental, observação e entrevista 

semiestruturada realizada com seus educadores (professores, técnicos e estagiários).  

 

OBSERVAÇÃO  

 

 A observação foi considerada parte essencial do trabalho de campo do presente estudo, 

pois possibilitou à pesquisadora perceber os fatos diretamente, captando, assim, o 

conhecimento da vida de um grupo, neste caso, da equipe da INCUBACOOP/UFRPE, a partir 

do interior dela mesma. Uma das razões que motivou a realização da observação foi a 

necessidade de se definir e reorganizar alguns passos da pesquisa que ainda estavam 

desalinhados, mas isso exigia uma relação mais direta com o fenômeno, para que a 

pesquisadora pudesse conhecer a dinâmica do grupo pesquisado, entender a organização 
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interna da incubadora, conhecer tanto as pessoas que nela trabalham quanto as que são 

atendidas por ela e captar o máximo de informações possíveis que pudessem contribuir com o 

processo de investigação proposto.  

 A primeira fase da observação aconteceu nos meses de março a junho de 2010, 

retomando as observações em fevereiro de 2011. Contudo, o primeiro contato com a equipe 

técnica da INCUBACOOP/UFRPE aconteceu em setembro de 2009. Nessa primeira visita, 

foi possível conversar com dois técnicos da incubadora, responsáveis pela coordenação de 

dois projetos de extensão. Em seguida, houve o contato com o coordenador executivo do 

projeto INCUBACOOP/UFRPE, momento em que foi exposta a proposta de investigação e 

solicitada autorização para o desenvolvimento da pesquisa. A receptividade da equipe atendeu 

ao esperado. Houve o desejo dos integrantes da incubadora de contribuir com a pesquisa, fato 

bastante positivo para o andamento do trabalho.   

 Durante a observação, todos os coordenadores dos projetos foram acessíveis e abertos 

ao diálogo com a pesquisadora. As estagiárias também tiveram uma participação significativa 

nessa fase, pois foi com elas que houve uma maior interação, sendo possível observar o 

planejamento e execução de suas atividades diárias na incubadora, assim como participar de 

reuniões com as diferentes equipes que compõem a INCUBACOOP/UFRPE.  

 Para realizar a observação da prática educativa desenvolvida pelos educadores da 

incubadora, foram acompanhados dois projetos de extensão em economia solidária: um com 

foco em resíduos sólidos e o outro voltado para a agricultura familiar. Optou-se por esses 

projetos pelo fato de serem os mais antigos da incubadora e ainda estarem em 

acompanhamento. A observação nos empreendimentos econômicos populares solidários 

aconteceu em um período menor do que a realizada no interior da incubadora. Foram 

realizadas três visitas em cada empreendimento, para investigar como o discurso dos 

educadores se manifestava em sua prática. Os principais pontos observados foram: a relação 

entre educador e educando; a relação que se estabelecia entre os associados; como se dava o 

diálogo nesse processo educativo; a metodologia aplicada na intervenção; como os princípios 

da economia solidária eram trabalhados pelos educadores no momento de suas intervenções e 

como esses princípios se apresentavam nas relações entre os associados dos 

empreendimentos; e os componentes da educação popular presentes na prática educativa da 

INCUBACOOP/UFRPE.  

 Durante todo o processo de observação utilizou-se o diário de campo como instrumento 

de trabalho. Esse instrumento corresponde a uma caderneta na qual foram escritas todas as 

informações que não fazem parte do material formal de entrevista. No diário, foram anotadas 
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as percepções, reflexões, descobertas, diálogos e as discussões tecidas com os sujeitos e 

autores relacionados à temática estudada. Ao longo das observações, foi registrado todo o 

processo investigativo, inclusive as dúvidas e os questionamentos que iam surgindo. 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 A entrevista semiestruturada representou um significativo elemento para esta pesquisa, 

por ser uma das técnicas de coleta de dados mais adequada à pesquisa de abordagem 

qualitativa. Essa ferramenta proporcionou maior flexibilidade e interação com o segmento 

investigado. Esse tipo de entrevista funciona como um roteiro, constando de uma lista de 

tópicos, em que não há necessidade de ser seguida de forma rigorosa em sua sequência, à 

medida que surgem questões consideradas importantes ao grupo. Mello (2005, p. 53) enfatiza 

que o intento da entrevista semiestruturada é criar condições para que os entrevistados sigam 

seus próprios cursos narrativos e tragam “o inusitado, a evocação de suas memórias e visões 

sobre o que seja significativo”.  

 Isso foi importante nesta pesquisa, porque os sujeitos colocaram-se espontaneamente, 

trazendo elementos de sua prática educativa que não seriam possíveis de serem identificados 

apenas em documentos e publicações da incubadora pesquisada, possibilitando a análise não 

só da fala de seus entrevistados, mas também, de suas vozes, gestos, olhares e de suas 

diversas expressões corporais.  

 As entrevistas com os educadores foram realizadas entre os meses de outubro e 

novembro de 2011, no interior da incubadora. Foram entrevistadas oito pessoas: dois 

professores da universidade, duas estagiárias e quatro técnicos; todos são membros da 

INCUBACOOP/UFRPE. Cada entrevista teve duração de uma hora e meia a duas horas. 

Antes da realização das entrevistas, todos os entrevistados e entrevistadas receberam, leram e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em conformidade com a Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nesse termo constavam as informações sobre a 

pesquisa, identificação e contato do pesquisador e os esclarecimentos necessários sobre a 

participação dos sujeitos. No termo constava também uma solicitação referente à autorização 

para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de educação e publicar em 

revista científica. Foi informado ainda que, por ocasião da publicação dos resultados, o nome 

dos entrevistados seria mantido em sigilo, garantindo seu anonimato, bem como se assegurava 

sua privacidade quanto aos dados confidenciais. Os/as participantes foram esclarecidos(as) 

sobre o direito de exigir sigilo de alguma informação que não gostariam que fosse divulgada. 
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 Para garantir o anonimato dos entrevistados, os educadores pesquisados da 

INCUBACOOP/UFRPE serão identificados com os seguintes nomes fictícios: João, Maria 

(Professores); Márcia e Lúcia (Estagiárias); José, Margarida, Gustavo e Roberto (Técnicos). 

O roteiro utilizado para conduzir a entrevista com os educadores da incubadora foi estruturado 

em sete blocos de questões, como pode ser percebido no Apêndice A. 

  

A HERMENÊUTICA-DIALÉTICA COMO MÉTODO DE ANÁLISE  

 

 Mesmo baseando-se na análise marxista, na metodologia de Marx, utilizou-se também a 

interpretação de modo dialético, configurando-se o que se denomina de hermenêutica-dialética. 

Devido à preocupação com a condução e cumprimento da proposta de análise qualitativa deste 

estudo, somado à necessidade de estabelecer um diálogo entre o referencial teórico e os dados 

obtidos no campo, adotou-se o método de análise hermenêutico-dialético proposto por Minayo 

(2010b). Essa escolha justifica-se por ser esse método o que possibilita uma interpretação mais 

aproximada da realidade, isso porque, ao mesmo tempo em que penetra na realidade, apresenta 

também as suas contradições, captando suas dimensões positivas e negativas. Desse modo, a 

análise hermenêutica e dialética da realidade permite descortinar as determinações e as 

contradições que a perpassam (BAPTISTA, 2011). 

 O desenvolvimento de uma pesquisa dialética, numa perspectiva crítica, como proposta 

neste trabalho, pressupõe a interpretação da realidade social que se quer analisar. Dessa 

maneira Stein (1986) afirma: 

 

[...] a dialética enquanto crítica supõe o dado, o espaço histórico, as relações 

estabelecidas, o sentido constituído como elemento portador e supõe a 

interpretação deste „mundo vivido‟. [...] Assim, a crítica pressupõe sempre 

interpretação. A dialética recorre à hermenêutica (p. 27). 

 

 Nessa perspectiva, Adams (2007), também embasado em Stein destaca:  

 

[...] o método dialético parte das oposições (crítica) e a hermenêutica, das 

mediações (compreensão). Uma compreensão dialética, para atingir seu 

objetivo, procede hermeneuticamente pela interpretação do sentido de 

determinado contexto sócio-histórico; e a tarefa crítica resulta do 

desvelamento das contradições presentes, transcendendo aos contextos, na 

relação construtora de processos emancipatórios. Através da reflexão, ambos 

se complementam: um não pode operar sem outro. A crítica conta com a 

realização da mediação, sendo que a compreensão hermenêutica não elimina 

a instância crítica ( p. 76).  
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 Em sua reflexão, Baptista (2011) aponta a aproximação desse pensamento de Stein sobre 

o método hermenêutico-dialético com o movimento dialético em Marx, destacando que a 

dialética materialista corresponde ao processo da reprodução do concreto por meio do 

pensamento a partir do concreto, ou seja, parte do concreto real, passa pelo abstrato e elabora 

uma nova síntese, esta entendida como a consciência das múltiplas determinações.  

 Desse modo, a autora defende que “um estudo dialético materialista tem que, 

necessariamente, passar pelo segundo movimento da dialética, ou seja, „passar pelo abstrato, 

de características subjetivas‟, ou pela „interpretação‟, enfim, pela hermenêutica e, por 

conseguinte, pela crítica” (BAPTISTA, 2009, p. 9). 

 O método hermenêutico-dialético proposto por Minayo (2010b) compreende dois níveis 

de interpretação que precisam ser realizados: o primeiro nível, conhecido como nível das 

determinações fundamentais; e o segundo, denominado nível de encontro com os dados 

empíricos. 

 O nível das determinações fundamentais diz respeito ao contexto sócio-histórico do 

grupo social em questão e que constitui o marco teórico fundamental para a análise. Minayo 

(2010b, p.354) afirma que “esse primeiro nível é o plano da totalidade (sempre totalidade 

parcial) ou do contexto [...]”. Nesse primeiro momento do estudo, buscou-se compreender: a 

história da INCUBACOOP/UFRPE, os seus ambientes, a composição da equipe e a estrutura 

interna da incubadora; a proposta educativa desenvolvida por ela, a participação, parceria e 

vínculo social com os diversos segmentos da sociedade e com possíveis organizações 

governamentais e não governamentais.  

 O segundo momento interpretativo, denomina-se nível de encontro com os fatos 

empíricos, ou seja, com os fatos surgidos durante a pesquisa de campo. Trata-se do estudo da 

realidade em toda sua dinâmica. Nessa fase do estudo, a análise contemplou: a entrevista 

semiestruturada; as observações diretas de condutas, atitudes e comportamentos referentes à 

temática educação popular e economia popular solidária; análise das falas sobre os 

empreendimentos acompanhados; observação do processo de incubação (educativo), das 

reuniões, conversas e discussões sobre o trabalho educativo desenvolvido. 

 Nesse nível de interpretação, Minayo (2010b, p. 355) sugere que o investigador, a partir 

dos dados colhidos e acumulados, volte-se para as teorias que fizeram parte da “elaboração 

dos conceitos iniciais na fase exploratória, para pôr em dúvida ideias evidentes anteriormente 

e para verificar em que medida o momento pós-trabalho de campo lhe exige aprofundamento 

de outros temas”. Assim, essa análise interpretativa foi desenvolvendo-se numa relação 
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dialética entre informação de campo, teoria, diálogo com os pesquisados e processos de 

sistematização.  

 Para operacionalizar esse segundo nível de interpretação, ordenaram-se os dados, 

classificando-os e realizando, finalmente, a análise.  

 A ordenação dos dados refere-se à sistematização de todos os dados coletados. Desse 

modo, foram processados e transcritos todos os dados obtidos no campo de investigação, 

coletados por meio de entrevista semiestruturada, da observação direta e de documentos.  

 A classificação de dados é construída a partir do questionamento que o pesquisador faz 

sobre eles, com base nos fundamentos teóricos, o que permitiu a identificação de fatos 

relevantes – tanto na entrevista e na observação direta, quanto nos documentos analisados –, e 

a construção das categorias empíricas do estudo. Cabe lembrar que educação popular e 

economia popular solidária constituíram o fio condutor da presente pesquisa. 

 Na terceira e última fase desse nível de interpretação, denominada análise final dos 

dados, estabeleceu-se uma série de articulações entre esses dados empíricos, anteriormente 

obtidos, e o arcabouço teórico da investigação, para responder à pergunta de pesquisa e 

apresentar elementos que possibilitassem o cumprimento dos objetivos propostos, buscando 

chegar-se ao denominado “concreto pensado”, na perspectiva de Marx.  

 

ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

 A presente tese foi organizada em quatro capítulos, precedidos desta introdução e 

seguidos da conclusão, das referências e dos elementos pós-textuais.  

 No primeiro capítulo, buscou-se, inicialmente, apresentar o contexto de crise do 

trabalho assalariado, tecendo uma reflexão sobre o papel da globalização neoliberal e do 

modo de produção capitalista na destruição do planeta e no processo de exclusão pelo qual 

vem passando a classe trabalhadora. No segundo momento, adentrou-se no terreno da 

economia popular solidária, apresentando seus principais conceitos, uma breve apresentação 

de sua história, reflexão sobre sua importância no atual cenário de crise do trabalho 

assalariado e suas inúmeras repercussões, buscando situar as principais formas alternativas de 

trabalho e renda. 

 O segundo capítulo dedicou-se à compreensão da educação, sobretudo da educação 

popular. Para isso, foi aventada um pouco de sua história, teceu-se uma discussão acerca do 

qualificativo popular, discutiu-se a pluralidade de concepções atribuídas a ela e aos seus 

componentes constitutivos, destacando os valores éticos e o referencial teórico-metodológico 
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que a fundamenta. Refletiu-se, ainda, sobre o papel da educação na economia popular 

solidária, procurando compreender a relação que existe entre elas. 

 No terceiro capítulo, foram apresentadas as incubadoras de empreendimentos solidários 

populares (INCUBACOOP/UFRPE, COPPE/UFRJ, ITCP/USP E INCUBES/UFPB) do ponto 

de vista histórico e estrutural. A INCUBACOOP/UFRPE teve maior destaque, pois foi nela 

que se realizou a observação participante e a entrevista semiestruturada. Aventaram-se as 

concepções dos extensionistas acerca da extensão universitária, educação e economia popular 

solidária. Todavia, antes de esse debruçar sobre as particularidades das incubadoras, sentiu-se 

necessidade de discorrer sobre a extensão universitária brasileira, discutindo sobre suas 

concepções históricas, bem como expondo a proposta das Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares e das redes de incubadoras. 

 O quarto capítulo dedicou-se à apresentação e análise da proposta metodológica das 

incubadoras pesquisadas, visando à identificação dos principais componentes educativos 

presentes nessas experiências e destacando os elementos fundantes da educação popular. No 

primeiro momento do capítulo, são aventados dois projetos de extensão desenvolvidos na 

incubadora da UFRPE e o discurso de seus educadores sobre o trabalho educativo realizado 

junto aos coletivos. Em seguida, é tecida uma reflexão sobre a metodologia de incubação 

utilizada por cada incubadora investigada. Encerra-se o texto desta pesquisa com a clareza de 

algo merecedor de constante desenvolvimento.  
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1 TRABALHO, CAPITALISMO E ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA 

 

Historicamente, a dinâmica do capitalismo mostrou-se instável, apresentando momentos 

de expansão econômica, com taxas de crescimento significativas e períodos de depressões e 

recessões, caracterizados por falências, desemprego, fome e miséria. Para superar suas 

próprias crises econômicas, presentes periodicamente desde o surgimento do capitalismo 

industrial, esse modo de produção encontra-se em constante e permanente processo de 

transformação. 

Na contemporaneidade, essas transformações são consideradas por Mandel (1990), 

mestre da crítica da Economia Política, como global e de longa duração. Nas últimas 

décadas, em decorrência de um amplo processo de reestruturação do capital para recuperar 

seu ciclo reprodutivo, o capitalismo contemporâneo vem assumindo uma configuração que 

intensifica sua lógica destrutiva e desumana. Essas mudanças repercutem diretamente no 

mundo do trabalho, nas suas formas de inserção na estrutura produtiva e nas formas de 

representação sindical e política. Antunes (2010, p. 23) assegura que essas modificações 

atingem tanto a materialidade da classe-que-vive-do-trabalho
6
 quanto sua subjetividade e 

suas formas de representação. 

No que diz respeito à materialidade, presencia-se a destruição de postos de trabalho e, 

consequentemente, o aumento do desemprego estrutural e a precarização do trabalho, 

caracterizada pela perda dos direitos trabalhistas historicamente conquistados. Soma-se a esse 

cenário, o elevado grau de insegurança em relação à permanência no trabalho, ao trabalho 

temporário, à baixa remuneração e à terceirização. Quanto à dimensão subjetiva, 

trabalhadores e trabalhadoras têm sua autoestima rebaixada e sua identidade e sentimento de 

pertencimento fragilizado.  

Com o objetivo de compreender essas profundas transformações na organização do 

trabalho, ao longo do século XX, sobretudo a partir dos anos 70, e as repercussões e 

significados dessas mudanças no início do século atual, este capítulo propõe, portanto, uma 

breve viagem histórica e sociológica, em que são apresentados o processo de transformação 

produtiva do capitalismo e suas consequências no mundo do trabalho. Essa incursão pretende 

ainda entender a atual complexidade do trabalho e situar a economia popular solidária nesse 

panorama. 

                                                 
6
  Antunes utiliza esse termo como sinônimo de classe trabalhadora contemporânea e inclui nessa classe a 

totalidade de homens e mulheres que vendem sua força de trabalho em troca de salário, a exemplo dos 

assalariados, o proletário rural, o precarizado e os desempregados, excluindo os gestores e altos funcionários 

do capital que recebem rendimentos elevados ou vivem de juros.  
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1.1 O MUNDO DO TRABALHO NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO  

 

 No final do século XIX, o engenheiro mecânico e economista norte-americano 

Frederick W. Taylor com seu modelo de administração industrial denominado taylorismo, 

tinha como objetivo o aumento da produtividade por meio do controle dos movimentos das 

máquinas e dos homens no processo de produção, valendo-se de um cronômetro.  Sua 

principal característica era a organização e divisão de tarefas dentro de uma empresa com a 

finalidade de obter o máximo de rendimento e eficiência com o mínimo de tempo e atividade.  

 Na segunda década do século XX, o industrial Henry Ford, visando à prosperidade do 

capitalismo, fez adaptações na “Administração Científica” elaborada por Taylor e sugeriu a 

criação de uma sociedade integrada pela produção e consumo de massa e pelo pleno emprego, 

cujo propósito era: garantir uma maior dedicação dos operários; aumentar o número de 

trabalhadores dispostos a ingressarem nas linhas de montagem; e fazer com que os operários 

pudessem se tornar clientes, ou seja, potencialmente consumidores das mercadorias 

produzidas por eles mesmos.   

 Ford implementou sua ideia na produção de veículos automotivos, o qual se tornou um 

dos maiores monopólios da indústria automobilística. Desde então, o binômio 

taylorismo/fordismo “se torna o padrão para toda a produção industrial e universalizou-se nos 

„anos dourados do imperialismo‟” (PAULO NETTO; BRAZ, 2010, p.198, grifo dos autores). 

Conforme lembra Antunes (2009), esse padrão produtivo também se expandiu para grande 

parte do setor de serviços. 

 Não resta dúvida de que essa integração taylorismo/fordismo trouxe significativas 

transformações em diversos setores da vida humana. Na dimensão socioeconômica, houve a 

separação definitiva entre o capital e o trabalho, fazendo com que o trabalhador deixasse de ser 

dono das ferramentas e máquinas e passasse a viver da venda de sua força de trabalho que é 

explorada o máximo. Nesse padrão de acumulação, houve a incorporação de inúmeros 

trabalhadores a um regime de exploração mais intensivo do trabalho, embasado na utilização de 

linhas contínuas de montagem, nas quais o tempo e o ritmo de execução das tarefas passaram a 

ser ditados pelo maquinário e controlados diretamente pelo capital, buscando a intensificação 

das formas de exploração (MELLO, 2004; ANTUNES, 2009). 

 Antunes acrescenta outros elementos constitutivos do binômio taylorismo/fordismo, a 

saber: produção em série; trabalho parcelar e a fragmentação das funções; separação entre 

elaboração e execução no processo de trabalho, suprimindo a dimensão intelectual do 

trabalho operário, que era transferida para as esferas da gerência científica, assim, resumia a 
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atividade de trabalho a uma ação mecânica e repetitiva; a existência de unidades fabris 

concentradas e verticalizadas e a constituição/consolidação do operário-massa, do trabalhador 

coletivo fabril, entre outras dimensões (ANTUNES, 2009; 2010, grifos do autor). 

 Desse modo, percebe-se que o taylorismo/fordismo foi a forma de subsunção real do 

trabalho ao capital, capaz de criar uma disciplina operária através da perda de sua 

subjetividade classista, obrigando o trabalhador a abrir mão do controle que possuía sobre a 

produção e “a executar o trabalho a partir da objetividade do capital, centrada na reconstrução 

das lógicas operativas” (DIAS, 1998, p. 6). 

 Ao refletir sobre o padrão de acumulação advogado por Henry Ford, Frigotto (2011, p. 

6) assevera: 

 

Essa tese, que se estrutura num corpo conceitual, político e cultural sob o 

nome de fordismo, será assumida pelo capitalismo após a segunda Guerra 

Mundial. Keynes traduz teórica e politicamente os fundamentos de uma 

sociedade capitalista que, para sobreviver, necessita regular o mercado por 

um Estado interventor e planejador. 

 

 Assim, após a Segunda Guerra Mundial até a passagem dos anos sessenta aos setenta, 

houve um longo período de expansão econômica pautada neste modelo fordista-keynesiano 

destacado por Frigotto, que foi mundialmente articulado para expandir internacionalmente a 

produção capitalista industrial de livre comércio. Como destacado anteriormente, essa 

expansão acelerada foi possível com o aumento da exploração da classe trabalhadora, o que 

garantiu uma acumulação ampla de capitais (MANDEL, 1990). Naquela época, o modo de 

produção capitalista viveu uma fase singular, conhecida como “anos dourados”, apresentando 

resultados econômicos jamais vistos, com taxas de crescimento muito significativas.  

 Hobsbawm (1995) enfatiza que o período dos “anos dourados” fez parte da realidade de 

um grupo pequeno de países, pelo menos vinte nações mais desenvolvidas conheceram essa 

fase gloriosa do capitalismo. Nesses países, os impactos das crises cíclicas foram reduzidos 

pela regulação posta pela intervenção estatal, que desenvolvia o Estado de Bem-Estar-Social, 

sob a influência do pensamento de Keynes
7
. O Estado de Bem-Estar Social ou Welfare State 

consistia em políticas públicas que garantissem direitos sociais aos cidadãos para aliviar as 

desigualdades e reduzir a exclusão social. Assim, cabia ao Estado tentar garantir um salário 

social para todos ou engajar-se em políticas redistributivas que contemplassem a educação, a 

                                                 
7
  John Mayanard Keynes, intelectual inglês, defendia que o Estado operasse como um regulador dos 

investimentos privados por meio do direcionamento de seus próprios gastos, evitando, assim, as crises e suas 

consequências. 



40 
 

saúde, a previdência social, a assistência social, o emprego, a habitação etc. Na prática, esses 

direitos sociais foram garantidos somente para trabalhadores de alguns países imperialistas, 

que tinham instituições políticas democráticas, apoiadas pela ativa ação sindical e pelos 

partidos políticos de massa. É importante destacar ainda que o pacto fordista incorporou essas 

demandas populares por medo às experiências socialistas e ideias democráticas revigoradas 

pela resistência ao fascismo.  

 A classe trabalhadora europeia teve conquistas significativas, entretanto, nos países 

periféricos, como o Brasil, a realidade não foi essa. Na interpretação de Pochmann (1999), os 

países de capitalismo desenvolvido beneficiaram-se da situação de quase pleno emprego e de 

altos salários entre 1950 e 1973, entretanto, praticamente todos os países latino-americanos 

sentiram pela ausência de políticas econômica e social que essencialmente enfrentassem os 

problemas de emprego. A situação dos subempregados continuou caótica, porque, além de se 

encontrarem à margem dos sistemas de proteções social e trabalhista, eram mal remunerados, 

tendo um salário abaixo do mercado. 

 Apesar da disparidade entre as nações e das profundas desigualdades socioeconômicas 

entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a educação, a saúde, o transporte, o lazer e 

cultura, a previdência social e o salário desemprego, mesmo que em algumas poucas nações, 

passaram a constituir-se em direitos sociais dos trabalhadores (FRIGOTTO, 2011). No 

entanto, essas conquistas só foram possíveis mediante as lutas dos próprios trabalhadores pelo 

direito ao trabalho e à estabilidade. 

 Todavia, no final da década de sessenta e início dos anos setenta, esse ciclo de expansão 

econômica e de vigência do Estado de Bem-Estar Social apresentou sinais de crise, traduzida 

pela redução do ritmo de crescimento; declínio da taxa de lucro, decorrente do excesso de 

capacidade e de produção fabril e pelo aumento do preço da força de trabalho, conquistados 

no período pós-guerra e intensificados pelas lutas sociais dos anos sessenta (PAULO NETTO; 

BRAZ, 2010; ANTUNES, 2009). Em busca de resolver sua própria crise, e afim de 

reorganizar seu ciclo produtivo e preservar seus fundamentos essenciais, o capital 

monopolista adota um conjunto articulado de respostas, transformando amplamente o cenário 

mundial. Paulo Netto e Braz (2010, p. 214) sintetizam tais respostas “como uma estratégia 

articulada sobre um tripé: a reestruturação produtiva, a financeirização e a ideologia 

neoliberal” (grifo dos autores). Nesse contexto, iniciou-se uma mutação dentro do padrão de 

acumulação, onde foi gestada a transição do padrão taylorista/fordista para as novas formas de 

acumulação flexível, propostas pelo toyotismo ou modelo japonês. 
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 Em várias partes do capitalismo globalizado
8
, constata-se a penetração, o 

amalgamamento ou mesmo a substituição do padrão fordista de produção pelo modelo 

japonês ou toyotismo ou ainda pós-fordismo. Essas formas transitórias de produção 

vivenciadas trazem desdobramentos agudos, principalmente ao que diz respeito aos direitos 

do trabalho, já que esses são desregulados, flexibilizados, “de modo a dotar o capital do 

instrumento necessário para adequar-se a sua nova fase. Direitos e conquistas históricas dos 

trabalhadores são substituídos e eliminados do mundo da produção” (ANTUNES, 2009, p. 

24).  

 Nesse sentido, a partir de 1973, a recessão que envolve simultaneamente todas as 

grandes potências imperialistas, na compreensão de Harvey: 

 

pôs em movimento um conjunto de processos que solaparam o compromisso 

fordista. Em consequência, as décadas de 70 e 80 foram um conturbado 

período de reestruturação econômica e de reajustamento social e político. No 

espaço social criado por todas essas oscilações incertezas, uma série de 

novas experiências no domínio da produção industrial e da vida social e 

política começou a tomar forma. Essas experiências podem representar os 

primeiros ímpetos da passagem para um regime de acumulação inteiramente 

novo, associado com um sistema de regulamentação político e social 

distinta: acumulação flexível (1990, p. 140). 

 

  O autor, ao discorrer sobre a acumulação flexível, pontua: 

 

A acumulação flexível [...] se apóia na flexibilidade dos processos de 

trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 

Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, 

novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 

sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica 

e organizacional (HARVEY, 1990, p. 140). 

 

 Esse cenário de recessão e estagnação das economias capitalistas centrais favorece as 

ideias neoliberais, que tem como principal representante Friedrich Hayek. Esse pensador e 

seus companheiros, comungando a mesma orientação ideológica, apontavam como raízes da 

                                                 
8
  É importante pronunciar que o fenômeno da globalização não é novo. O que se deve considerar nova é sua 

escala, natureza e velocidade, bem como sua capacidade paradoxal de excluir e fragmentar. Frigotto ressalta 

que a globalização nem é um fenômeno novo, nem é algo negativo em si mesmo. Para ele, as relações sociais 

são responsáveis pela definição da positividade ou negatividade dos processos de globalização. Sua 

negatividade reside na forma de relações sociais até hoje vigentes: relações de classes. (FRIGOTTO, 2011; 

PAULO NETTO; BRAZ, 2010). Marcos Arruda acrescenta que “a globalização por si mesma não é 

problemática, pelo contrário, é um progresso na história humana; o problema é o que tenho chamado 

globalização competitiva -- aquela que sendo posta em prática de cima para baixo, e é modelada pelos 

interesses corporativos das empresas transnacionais, e pelos interesses geopolíticos dos países ricos e fortes 

do hemisfério Norte” (ARRUDA, 1996, p. 3). 
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crise econômica o poder excessivo e maléfico dos sindicatos e do movimento operário que, 

segundo eles, destruíram “as bases de acumulação capitalista com suas pressões 

reivindicativas sobre os salários, e com sua pressão parasitária para que o Estado aumentasse 

cada vez mais os gastos sociais” (ANDERSON, 1996, p. 10).  

 Diante desse diagnóstico antissocial, Anderson (1996, p. 11) apresenta a receita 

prescrita pelos neoliberais, “[...] o remédio, então, a ser aplicado era claro: manter um Estado 

forte, sim, em sua capacidade de romper com o poder dos sindicatos e no controle do 

dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas”. Nessa 

perspectiva, os neoliberais acreditam que, para conquistar a desejada estabilidade monetária, 

seria necessária uma disciplina orçamentária, com a contenção dos gastos de bem-estar e a 

restauração da taxa “natural” de desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva de 

trabalho para quebrar os sindicatos, tornando explícito o componente central do ideário 

neoliberal: o anticomunismo. 

 Na sua análise sobre o neoliberalismo no Brasil, Oliveira (1996b, p. 25) aponta a 

destruição da esperança e das organizações sindicais, populares e de movimentos sociais 

como maior letalidade do programa neoliberal. Destarte, Martins (2009, p. 2, tradução nossa)
9
 

salienta que: 

 

A economia neoliberal constitui a forma mais sofisticada de uma estratégia 

de colonização de saberes e de inspiração de políticas desenvolvimentistas 

desorganizadoras das práticas comunitárias que são responsáveis pelas 

estratégias de anulação dos lugares e, portanto, das memórias, tradições e 

lutas. 

   

 Portanto, nos anos 80, a ideologia neoliberal conquistou uma espécie de triunfo, 

impondo-se como um projeto universalizante das classes dominantes. A partir dessa época, 

observou-se um significativo avanço tecnológico, constatado com a inserção da automação, 

da robótica e da microeletrônica no mundo fabril, que foram inserindo-se e desenvolvendo-se 

nas relações de trabalho e de produção do capital, “determinando um desenvolvimento das 

forças produtivas que reduz enormemente a demanda do trabalho vivo” (PAULO NETTO; 

BRAZ, 2010, p. 216). Dito de outra maneira há uma transferência de capacidades intelectivas 

e cognitivas da classe trabalhadora para a máquina informacional. 

                                                 
9
  La economia neoliberal constituye la forma más sofisticada de uma estrategia de colonización de saberes y de 

inspiración de políticas desarrollamentistas desorganizadoras de las práticas comunitárias que son 

responsables por las estratégias de anulación de los lugares y luego de las memórias, tradiciones y luchas. 

(MARTINS, 2009, p. 2). 
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 Entretanto, é importante explicitar que, mesmo existindo a redução do trabalho vivo, o 

capital não conseguiu nem conseguirá exterminá-lo. Não se pode falar em fim do trabalho 

nem de sua centralidade, porque é pelo trabalho que o ser humano produz e reproduz a vida. 

Isso significa que a centralidade ontológica do trabalho é fundante do ser humano
10

, constitui 

fonte de sua existência. Marx (1975, p. 50) assegura:  

 

Como criador de valores de uso, como trabalho útil, é o trabalho, por isso, 

uma condição de existência do homem, independentemente de todas as 

formas de sociedade, eterna necessidade natural de mediação do 

metabolismo entre homem e natureza e, portanto, vida humana. 

 

 Cabe dizer ainda que o trabalho é um fenômeno de dupla dimensão. Tratar da crise do 

trabalho exige esclarecer que dimensão do trabalho se está abordando: trabalho concreto ou 

trabalho abstrato. O trabalho concreto é aquele que cria valores socialmente úteis e 

desempenha papel importante na estruturação de um mundo emancipado e em uma vida cheia 

de sentidos. O trabalho abstrato diz respeito à “execução cotidiana do trabalho, convertendo-

se em sinônimos de trabalho alienado” (ANTUNES, 2010, p. 83). 

 Nesse cenário de inovações tecnológicas, Pochmann (1999) observa que há um 

movimento geral de precarização do mercado de trabalho, com redução na capacidade de 

geração de novos empregos regulares e regulamentados, destruição de ocupações formais 

existentes, diminuição do poder de compra dos salários e a ampliação da subutilização da força 

de trabalho. Simultaneamente, há o crescimento de ocupações assalariadas sem registro formal 

e não assalariadas. Essa instabilidade no mundo do trabalho, a precarização das condições e das 

relações de trabalho aliada à permanência de elevadas taxas de desemprego implica na 

ampliação da heterogeneidade social, no fortalecimento do processo de exclusão social e na 

desigualdade socioeconômica. Em síntese, Pochmann (1999, p. 54-55) assegura que, após os 

anos 80, registrou-se o agravamento da pobreza e da indigência. Conforme suas análises, “as 

novas formas de exclusão no mercado de trabalho, com o desemprego aberto, ocupações 

atípicas e precarização nas condições e relações de trabalho, complementam um cenário de 

dificuldades nos países latinos”. 

 Durante a década de 1990, no Brasil, houve simultaneamente as desregulamentações 

nas mais distintas esferas do mundo do trabalho e da produção, sugeridas pelo Consenso de 

                                                 
10

  Lessa e Tonet (2008) falam que o trabalho é fundamento do ser humano porque transforma a natureza na 

base material indispensável ao mundo dos homens. O humano enquanto transforma a natureza, por meio do 

trabalho, também se transforma. Essa articulada transformação da natureza e da humanidade permite a 

constante construção de novas situações históricas, de novas relações sociais, de novos conhecimentos e 

habilidades, em um processo de acumulação constante e contraditório.  
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Washington
11

, quanto uma importante reestruturação produtiva no universo industrial e de 

serviços, consequência da nova divisão internacional do trabalho. Esse período foi marcado 

pela mundialização e financeirização dos capitais e pela interdependência dos três setores 

tradicionais da economia: indústria, agricultura e serviços.  

 Dubeux (2004, p.47) apresenta essa década como a mais importante em termos de 

mudança na economia, pois, nesse período, as reformas econômicas foram postas em 

prática. O Brasil passa a adotar uma economia aberta, “com uma redução da proteção 

comercial e liberalização dos fluxos de capital, reduzindo a presença do Estado como 

produtor de bens e serviços, através do processo de privatização [...]”. 

 Essas mudanças macroeconômicas repercutiram fortemente no mundo do trabalho. 

Nesse novo cenário, percebem-se a complexificação, fragmentação e heterogeneização cada 

vez maiores da classe trabalhadora. Constatada, de um lado, pela redução do operário 

industrial e fabril, ocasionada tanto pelo quadro recessivo quanto pela automação, pela 

robótica e pela microeletrônica, gerando os gritantes índices de desemprego estrutural, 

afetando o mundo em escala global. De outro lado, pela expressiva difusão do 

subproletariado, identificado, nas formas de trabalho precário, parcial, temporário, 

subcontratado, terceirizados e do assalariamento no setor de serviços. E, ainda, pela 

incorporação e exploração da força de trabalho do contingente feminino e, paralelamente, 

exclusão dos mais jovens e mais velhos. Completando esse quadro, acrescenta-se a 

intelectualização do trabalho manual e, em direção inversa, a desqualificação e 

subproletarização intensificada (ANTUNES, 2009).  

 A primeira década do século XXI foi marcada por uma grave crise econômica 

internacional que se manifestou inicialmente na esfera financeira. No ano de 2007, a partir 

dos EUA, a crise alastrou-se e, no final de 2008, seus efeitos apresentaram-se mais 

contundentes e recessivos. No início de 2009, houve a previsão “da redução do comércio 

mundial, a primeira desde 1982, e de queda no produto dos países com renda per capita mais 

elevada. Esta, com certeza, é a crise mais profunda desde a Grande Depressão” 

(MATIJASCIC; PIÑÓN; ACIOLY, 2009, p. 30). 

                                                 
11

  O congresso norte-americano decide que a negociação da dívida externa dos países latino-americanos deve 

adotar as medidas do Consenso de Washington. No Brasil, Collor foi o responsável pela adesão aos 

postulados recém-consolidados desse consenso; a esse respeito, ver Paulo Nogueira Batista (1994). Aranha 

(2006, p.331), ao fazer referência ao Consenso de Washington, lembra que os países periféricos, ao pedirem 

empréstimos ao Fundo Monetário Internacional – FMI –, eram obrigados a seguir as normas impostas pelo 

Banco Mundial – Bird –, para o controle das políticas domésticas, incluindo a educação,  além de acelerar o 

processo de endividamento, reforçando, assim, a dependência.  
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  Esse cenário começou quando financeiras e bancos americanos passaram a buscar, no 

final do século passado, novos mercados que possibilitassem mais lucros. Um mercado 

considerado promissor era o de financiamento imobiliário norte-americano (DIAS, 2010, 

p.22). O estopim da atual crise foi o mercado financeiro de hipotecas subprime, constituído 

de mutuários que não possuíam os requisitos mínimos para tomar um empréstimo 

(MATIJASCIC; PIÑÓN; ACIOLY, 2009) e, por isso, não conseguiram mais honrar seus 

compromissos financeiros, tornando-se inadimplentes. Carvalho (2008, p. 18) faz algumas 

considerações sobre esse aspecto: 

 

A economia norte-americana, do final dos anos 1980 até praticamente 2006, 

passou por um período de sustentada prosperidade. Apenas duas recessões 

leves e rápidas interromperam o crescimento da economia nesse intervalo. 

Um dos resultados disto é que o emprego manteve-se crescente ou estável a 

maior parte do tempo. Assim, pessoas sem emprego fixo, com empregos 

informais, que seriam, no passado, consideradas de alto risco, apareciam nas 

estatísticas com uma renda estável, sem um emprego fixo, mas com trabalho 

todo o tempo, e assim por diante. Ou seja, os modelos estatísticos de análise 

de crédito sugeriam que, como essas pessoas conseguiram trabalho no 

passado, elas continuariam conseguindo no futuro, ou, em outras palavras, 

como a economia norte-americana foi bem no passado, ela iria bem para 

sempre. Assim, o risco de perda do empréstimo foi subestimado pelos 

bancos e financeiras envolvidos no processo. 

 

 Essa crise econômica pode ser apresentada em duas partes. A primeira diz respeito ao 

momento em que os clientes não conseguiram acompanhar o aumento dos juros, outros 

perderam fontes de renda e, assim, ficaram inadimplentes. A segunda parte da crise aconteceu 

quando “os financiadores perceberam que o risco de inadimplência era maior do que se 

supunha e que, talvez, tivessem sido feitos empréstimos com base numa visão otimista e 

maior que a capacidade de pagamento da população” (DIAS, 2010, p. 23). 

 Desse modo, as financeiras e os bancos reduziram os empréstimos, consequentemente, 

as empresas perderam capital de giro para produzir e os consumidores deixaram de adquirir 

bens duráveis, já que não tinham crédito. Dito de outra forma, o crescimento econômico 

negativou-se, o desemprego subiu e o risco de uma recessão séria instalou-se nos EUA, país 

dono da maior economia do mundo. A crise trouxe também outros impactos sociais negativos, 

como a criação de empregos de baixa qualidade, ampliação da desigualdade de renda e a 

queda dos rendimentos dos trabalhadores assalariados. Essa redução dos postos de trabalho, 

principalmente nos anos 90, provocada pela desindustrialização do país e agravada pela crise 

financeira recente, revela-se como uma das consequências mais severas para a classe 

trabalhadora. 
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 Apesar da crise, em 2009, foram criados no Brasil 1,7 milhão de novos postos de 

trabalho, contabilizando um saldo de 14 milhões de empregos desde 2003 até ao referido ano. 

Essas informações contidas na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), divulgadas 

pelo ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, revelam uma trajetória de revalorização 

do trabalho no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, visto que o total de trabalhadores 

formais atingiu 42,6 milhões e o salário apresentou um crescimento real de 18,25% em sete 

anos. Cabe salientar que desse 1,7 milhão de novos empregos, 1,423 milhão diz respeito a 

empregos com carteira assinada e 343,1 mil corresponde a servidores públicos. 

 Embora seja visível o avanço do número de empregos formais criados durante o 

governo Lula, sabe-se que ainda há um significativo quantitativo de trabalhadores que se 

encontra à margem do mercado de trabalho formal. Desse modo, Barros (2003, p. 43), 

apoiada na concepção de Pochmann, destaca que é necessário combinar resistência política 

com a proposição de outro modelo econômico para enfrentar esse perverso processo de 

reestruturação produtiva. Esse modelo precisa ser capaz de lutar contra a miséria e o 

desemprego, bem como estimular atividades econômicas que tenham a preocupação e o 

compromisso com novas relações de trabalho. 

 Diante desse cenário, os trabalhadores, não conseguindo mais encontrar empregos 

estáveis e buscando superar as dificuldades encontradas na vida cotidiana e garantir, ao 

menos, a sua sobrevivência, refugiam-se em diversos tipos de atividades econômicas 

populares. Cabe salientar que “a maior parte dessas organizações de economia popular nasceu como 

resposta a necessidades de sobrevivência, mas, em muitos casos, também como estratégia de vida, 

isto é, como opção de vida que vai além da simples subsistência” (GADOTTI; GUTIÉRREZ, 2005, 

p. 9).  

 Desse modo, supõe-se que sua condição de despossuídos e de excluídos coloca-os como 

sujeitos sociais potencialmente capazes de buscar a auto-organização para manterem-se 

economicamente ativos
12

, descortinando, portanto, um caminho importante na construção de 

alternativas coletivas e não capitalistas de produção e distribuição do trabalho realizado. Essas 

novas formas organizativas oferecem pistas de que o modo de produção hegemônico é 

mutável e passível de superação, contrariando, os “apologetas” do capitalismo que insistem 

no fim da história. Essa realidade vem recebendo nomes diferentes e sentidos diversos, como 

                                                 
12

  Há também pessoas que, na condição de excluídas, entram em um quadro de paralisia, não conseguem reagir. 

Freire (2001, p. 27) considera que “às vezes, a violência dos opressores e sua dominação se fazem tão 

profundas que geram em grandes setores das classes populares a elas submetidas uma espécie de cansaço 

existencial que, por sua vez, está associada ou se alonga no que venho chamando de anestesia histórica, em 

que se perde a ideia do amanhã como projeto”. 
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economia solidária, economia social, economia popular, economia de sobrevivência, 

economia popular solidária e, de forma mais ampla, economia de mercado informal.  

 

1.2 A ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA: Caminhos que se Descortinam   

 

 O primeiro momento dessa reflexão buscou compreender como o capitalismo estrutura 

e reestrutura, no tempo e no espaço, as formas de apropriações econômica e social. Foi 

possível também apreender que esse modo de produção possui muitas contradições. Ao 

mesmo tempo em que é capaz de desenvolver, de forma incomparável, as forças econômicas, 

produtivas e tecnológicas da sociedade, descarta milhões de trabalhadores desse 

desenvolvimento, destituindo-os de seus empregos e colocando-os em situações de miséria e 

vulnerabilidade social. Somam-se a esse quadro, os seus impetuosos e destrutivos efeitos na 

natureza que afetam o meio ambiente em escala global, já que “[...] Depois de explorar as 

riquezas naturais de maneira predatória, a expansão industrial ameaça hoje o ar, a água, a vida 

enfim” (CATTANI, 2003, p.10).  

 No Brasil, a estrutura de classe e o desenvolvimento histórico do capitalismo mantêm as 

desigualdades na sociedade “mediante os processos políticos que Gramsci
13

 denomina 

revolução passiva e de transformismo” (FRIGOTTO, 2006a, p. 27), ou seja, mudanças na 

esfera política, econômica, social e cultural que garantem, por um lado, a manutenção das 

estruturas de poder e do privilégio de uma minoria e, de outro lado, produz a indigência, a 

miséria e a violência social, precarizando e devastando direitos básicos de milhões de 

brasileiros. Além disso, é capaz de produzir “[...] novos tipos de exclusão por meio de 

diferenças raciais, sexuais, geográficas, de lugar de origem [...]” (MEJÍA, 1996, p. 50).  

 Essas novas exclusões apresentadas por Mejía revelam que a globalização do 

pensamento capitalista tem contribuído e intensificado a hierarquia desigual que valoriza e 

segrega as pessoas pelas suas condições de gênero, de etnia e de origem geográfica. “[...] 

sobretodo, por las capacidades de algunos individuos de apropriarse y de privatizar los bienes 

materiales – las tierras, el trabajo productivo, los recursos sociales – y los bienes simbólicos – 

los mecanismos de reconocimento, los sueños y los deseos” (MARTINS, 2009, p. 6). 

 O que foi esboçado na primeira parte desse capítulo permite concluir que a 

transformação que vem ocorrendo no modo capitalista de produção traz consequências 

                                                 
13

  Gramsci foi um autor que contribuiu significativamente com a crítica ao reducionismo econômico. A teoria 

gramsciana possibilitou que a esquerda da América Latina reconhecesse a imbricação profunda existente 

entre cultura, política e economia e fizesse uma releitura das relações entre a cultura e a política.   
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importantes para a classe trabalhadora e provoca uma significativa mudança, não só na vida 

social e econômica, mas também nas subjetividades desses homens e mulheres. 

 Em face desta conjuntura adversa, marcada pelo ideário neoliberal e pela reestruturação 

produtiva do capitalismo, a economia popular solidária apresenta-se como expressão de 

recusa e indignação ao desemprego estrutural e à precarização do trabalho. Fruto da auto-

organização de trabalhadores e trabalhadoras, essa alternativa econômica revela-se como 

possibilidades de manter economicamente ativa a classe trabalhadora que se encontra 

desempregada ou subempregada, tirando trabalhadores e trabalhadoras da situação de 

miserabilidade para algum grau de dignidade.  

 Frigotto, à luz do pensamento crítico de Celso Furtado, diz que a sociedade brasileira 

enfrenta o seguinte dilema: 

 

a construção de uma sociedade ou de uma nação em que os seres humanos 

possam produzir dignamente sua existência ou a permanência num projeto 

de sociedade que aprofunda sua dependência aos grandes interesses dos 

centros hegemônicos do capitalismo mundial (FRIGOTTO, 2006a, p. 28). 

 

 A economia popular solidária, embora ocupando espaços e aproveitando as 

oportunidades abertas no interior do sistema capitalista, vem trilhando o caminho da 

construção de uma sociedade em que os seres humanos produzem e reproduzem dignamente 

sua existência. Assim, “o novo brota de dentro do velho, das sementes aí presentes e das 

oportunidades abertas pelas contradições que latejam no seu interior” (ARRUDA, 1996, p.3).  

 Todavia, enquanto alternativa de trabalho e de economia, a economia popular solidária 

tem provocado importantes debates acerca de sua viabilidade ou não na atual conjuntura 

capitalista
14

. Nestas discussões defende-se, por um lado, que esse tipo de economia pode 

significar uma nova modalidade de exploração do trabalho ou um controle político dos pobres 

ou miseráveis, mas por outro lado, acredita-se que ela se constitui em um dos elementos que 

busca reproduzir a vida social fora do ideário capitalista, ou ainda, um remédio para os males 

do capitalismo. 

 Pensadores como Robert Kurz e Francisco de Oliveira não veem com bons olhos a 

economia solidária. Kurz (2009), numa entrevista ao IHU On-line, afirma que a economia 

alternativa cooperativa já apresenta um longo histórico e sempre fracassou. Na compreensão 

do autor, a economia popular solidária é uma reprodução alternativa restrita a um espaço 

                                                 
14

  Bonfim (2001), em sua dissertação de mestrado intitulada “Economia Solidária e o „Fim das Utopias‟: Estudo 

sobre os Empreendimentos Autogestados pelos Trabalhadores, na atual configuração capitalista”, trata dessa 

discussão. Consultar também Icaza e Tiriba (2009). 
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pequeno e por isso não é capaz de transformar o modo capitalista de “formação de rede” de 

toda a sociedade, pois, para haver esta transformação é necessária a resistência organizada de 

toda a sociedade. Ele assevera que uma reprodução alternativa restrita a um espaço pequeno 

além de vincular-se a imposições sociais inconfessas, também fica na dependência das 

funções de mercado e Estado, uma vez que por conta própria só consegue satisfazer poucas 

necessidades vitais
15

. 

 Para o sociólogo Francisco de Oliveira a economia popular solidária mantém a 

lógica da estrutura capitalista, já que o dinheiro circula, por exemplo, pelas bolsas de 

valores. Paul Singer, ao ser questionado sobre essa concepção de Oliveira, afirma:  

 

Mas a inserção da economia solidária na capitalista não é uma crítica, é uma 

constatação inegável que eu subscrevo. A tendência é tentar estruturar a 

economia solidária para que ela funcione em forma de redes. No Brasil ainda 

estamos muito distantes disso. Mas os assentamentos de terra, por exemplo, 

até o fim do governo Lula devem dobrar. A meta acertada com o movimento 

é de 500 mil famílias até o fim do mandato. Se conseguirmos transformá-los 

em redes, a economia solidária funcionará melhor (SINGER, 2004, p. 3).  

  

 Ainda sobre a descrença nas diversas experiências da economia popular solidária, Leite 

(2009, p. 2) escreve: 

 

Outros ainda consideram tais experimentos como efêmeros e fugazes, que 

tendem a se multiplicar em momentos de crise do capitalismo, para 

desaparecer logo em seguida, em função das dificuldades que enfrentam para 

sobreviver em um contexto capitalista, como a baixa capitalização, a falta de 

capacitação técnica dos trabalhadores para gerir os negócios, a falta de 

comprometimento do conjunto dos trabalhadores com os ideais 

cooperativistas, para citar apenas os argumentos mais lembrados. Nesse 

sentido, seriam experiências destituídas de importância social. 

  

 Esse embate teórico, onde são ressaltadas as tendências e discordâncias no campo da 

economia popular solidária, parece estar presente no âmago da esquerda entre as tendências a 

favor e contra essa economia. Nessa direção, Singer (2001, p. 56) tece a seguinte reflexão: 

 

No entanto, uma grande parte da esquerda continua buscando respostas 

políticas que apontem para um confronto maior com o capital. Para estes a 

economia solidária não passa, no máximo, de um avanço lento e gradual que 

não interfere no capitalismo. E que afirmam que não vai dar certo, pois o 

capitalismo tem uma enorme capacidade de se apropriar das coisas que são 

                                                 
15

  Entrevista disponível em: 

<http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2444&secao=287>. 
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contraditórias a ele e aproveitar para dentro de si mesmo. Como, por 

exemplo, as próprias cooperativas. 

  

 O caso das cooperativas apontado por Singer também é mencionado em outros estudos, 

cujas análises concluem que algumas cooperativas de terceirização de serviços, por exemplo, 

são “cooperativas fraudulentas”
16

, porque não passam de empresas disfarçadas para a 

terceirização de parte da produção ou de serviços de empresas ou órgão públicos, com o 

objetivo de não pagar impostos e explorar seus trabalhadores para obter cada vez mais lucro 

(LECHAT, 2004). Essas cooperativas, também conhecidas como “coopergatos” e 

“cooperativas fantasmas”, significam a expressão mais perversa da exploração capitalista dos 

trabalhadores, porque violam a lei brasileira de proteção no trabalho e são sinônimo de 

trabalho precário e de submissão dos trabalhadores ao capital (DUBEUX, 2004). Harvey 

(1990, p. 143) associa esses regimes e contratos de trabalho mais flexíveis ao oportunismo 

dos capitalistas, que se aproveitam do enfraquecimento do poder sindical e da expressiva 

quantidade de desempregados e subempregados, criando essas falsas cooperativas. 

 Em sentido contrário ao exposto, Dubeux (2004) aventa outro tipo de cooperativas que, 

segundo ela, representa uma renovação do movimento cooperativo
17

, as chamadas 

“cooperativas populares”. Ratificando esse pensamento, Lechat (2004) assevera que essas 

cooperativas se distanciam do cooperativismo tradicional, do cooperativismo de fachada que 

esconde algumas empresas terceirizadas. Na sua concepção, o cooperativismo popular tem 

como principal característica a autogestão. Elemento que traz uma nova concepção de 

sociedade e de democracia e, consequentemente, possibilita a ruptura do autoritarismo social 

e da hierarquização das relações sociais. 

 Quanto a essa manifestação do movimento cooperativista popular, Arruda (1996, p. 21, 

grifo do autor) declara que: 

 

[...] no Brasil, como noutros países, está emergindo um cooperativismo 

de caráter popular, que busca organizar trabalhadores ou consumidores 

em empresas associativas ou cooperativas autogestionárias, 

introduzindo nelas com vigor elementos filosóficos originários do 

cooperativismo, que incluem a primazia do ser humano (seja ele 

trabalhador, consumidor, tomador de crédito, etc.); a busca do “justo 

preço”; a introdução de relações solidárias e cooperativas nas 

                                                 
16

  Claudete Pagotto (2010), em sua tese de doutorado, faz uma reflexão sobre as brechas na CLT que 

contribuem com a criação de cooperativas fraudulentas.           
17

  Recomenda-se consultar tese de doutorado de Ana Dubeux, visto que ela, entre outros aspectos, faz uma 

análise crítica do cooperativismo no Brasil, apresentando as principais características das cooperativas 

populares e as diferenças em relação ao sistema de cooperativismo ligado à Organização das Cooperativas do 

Brasil (OCB). 
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transações; a abolição do sistema assalariado; e a construção de uma 

eco-sociedade [sic] cooperativa, gestora de um projeto próprio de 

desenvolvimento e capaz de estabelecer laços ao mesmo tempo 

comerciais e solidários entre si e com outros povos.  

 

O autor assegura que está em busca de uma visão de mundo que é ao mesmo tempo 

utópica e viável. A utopia visa reconceituar a economia a partir de outros paradigmas, como 

o do conhecimento, da centralidade do trabalho e criatividade em vez de capital (LECHAT, 

2004, p.33). E, nessa busca, Arruda (1996, p. 2, grifo do autor) afirma: 

 

[...] desejamos apontar para o horizonte de uma globalização cooperativa, 

construída por indivíduos e sociedades que se tornem sujeitos ativos e 

conscientes, pessoal e coletivamente, do seu próprio desenvolvimento. 

Conquistando esta condição autônoma e ao mesmo tempo solidária, se torna 

possível que se agreguem em redes de colaboração e intercâmbio que 

respeitem a individualidade de cada um e conectem o singular de maneira 

complementar e criativa, em processos plurais, autogestionários e solidários. 

  

 É nessa perspectiva, contrapondo-se ao dogma liberal clássico do homo economicus 

egoísta, que as incubadoras de empreendimentos solidários populares buscam desenvolver 

suas ações, oportunizando a realização de novas relações sociais, pautadas em outros 

fundamentos e princípios e voltadas à construção de um novo estilo de vida. Essas 

incubadoras têm acompanhado diversos empreendimentos populares solidários
18

, tais como 

cooperativas populares e associações. Sabe-se que existe um consenso: que a cooperativa 

“autêntica” é a forma mais indicada para os empreendimentos econômicos solidários. 

Entretanto, nem sempre essa forma é, de fato, encontrada, por causa das exigências da 

legislação brasileira
19

. Melo Neto et al. (2006b, p.104) também chamam a atenção para o fato 

de que o trabalho das incubadoras “não se volta, exclusivamente, ao cooperativismo, mesmo 

sendo as cooperativas populares uma resposta a uma economia que sofre muitas mudanças em 

todo o mundo”. 

 Ao desenvolverem projetos de extensão universitária para economia popular solidária, 

voltados à autogestão, essas incubadoras populares, gestadas nas universidades, contribuem 

com a organização dos setores empobrecidos da sociedade, promovendo e potencializando 

atividades associativas em diversas regiões do país, seja na zona rural ou urbana. Razão para 

considerá-las inovadoras no campo da geração de ocupação e renda. Melo Neto et al.  (2006b, 

                                                 
18

  São coletivos, tais como associações, cooperativas, empresas recuperadas, clubes de trocas, redes, bancos 

comunitários, fundos rotativos. 
19

  Um grupo tem que ter mais de 20 sócios, pagar impostos etc. A esse respeito, ver a tese de doutorado de 

Lechat (2004). 
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p. 103-104) consideram esse projeto “um modelo de ação da universidade no combate ao 

desemprego e à exclusão social, promovendo ações de inserção social, alimento de outras 

relações sociais, a partir da inserção econômica”.  

 As incubadoras de empreendimentos solidários populares enquanto laboratórios vivos 

de articulação entre ensino, pesquisa e extensão, apresentam como principais finalidades: 

 

a) alargar a extensão universitária: além de realizar ações educativas, as incubadoras 

buscam realizar uma extensão universitária produtora de conhecimentos capaz de 

contribuir com a superação dos mais urgentes problemas sociais; busca ainda 

possibilitar um novo agir sobre a realidade, aprimorando a capacidade de aprender dos 

sujeitos envolvidos (educadores/extensionistas e educandos/trabalhadores) e 

desenvolvendo as suas habilidades políticas, possibilitando, portanto, a realização das 

necessárias transformações, procurando superar processos de exclusão e de injustiça; 

b) preparar quadros para economia popular solidária por meio da realização de cursos 

diversos, visando a formação técnica dos trabalhadores para gerir seus 

empreendimentos e a construção de uma nova cultura orientada pelos ideais 

cooperativistas; 

c) desenvolver tecnologias sociais alternativas adequadas às necessidades e aos interesses 

dos empreendimentos solidários populares, visando a viabilidade econômica e a 

sustentabilidade desses empreendimentos. 

 

 Martins (2009, p. 3, tradução nossa, grifo do autor)
20

 adverte sobre a responsabilidade 

dos investigadores e de todos os sujeitos que buscam uma ação anticapitalista de: 

 

[...] desenvolver contextos analíticos adequados para orientar as tarefas de 

mobilização de base e de criação de novos dispositivos institucionais e 

administrativos necessários para impulsionar as mudanças em curso 

estimuladas pela desorganização do imaginário neoliberal colonizador. É 

importante que tais ações favoreçam os novos imaginários quanto a 

anticoloniais glocais implicados com a ética democrática e participativa e 

com as novas modalidades de organização econômica e social. 

 

                                                 
20

  [...] esarrollar contextos analíticos adecuados para orientar las tareas de movilización de base y de creación 

de nuevos dispositivos institucionales y administrativos necesarios para impulsionar las mudanzas em curso 

estimuladas por la desorganización del imaginário neoliberal colonizador. Es importante que tales acciones 

favorezcan los nuevos imaginarios a anticoloniales glocales implicados com la ética democrática y 

participativa y com las nuevas modalidades de organización econômica y social (MARTINS, 2009, p. 3, 

grifo do autor). 
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 Todavia, realizar um projeto dessa envergadura exige uma tarefa educativa com 

interesses específicos que atendam à proposta contra-hegemônica aqui apresentada. Trata-se 

de criar ou compreender outra cultura de vida e de convivência (LECHAT; BARCELOS, 

2008). Destarte, a educação revela-se como um componente importante e necessário na 

prática da economia popular solidária, porque essa prática requer que “as pessoas que foram 

formadas no capitalismo sejam reeducadas. Essa reeducação tem de ser coletiva, pois ela deve 

ser de todos os que efetuam em conjunto a transição, do modo competitivo ao cooperativo de 

produção e distribuição” (SINGER, 2005, p.17). Assumir uma orientação para a autogestão 

requer “conteúdos e metodologias adequados ao incentivo de suas características. Uma 

educação voltada aos desejos e interesses dessa maioria da população: uma educação voltada 

ao popular” (MELO NETO, 2004, p. 123).   

 Arruda (1996, p 26, grifo nosso) também destaca a educação como elemento relevante 

para a transformação desses sujeitos:  

 

[...] A construção de uma cultura solidária e companheira não se dá 

automaticamente nem da noite para o dia. Ela é o resultado de uma lenta e 

profunda transformação subjetiva dos próprios associados, que está ligada a 

processos tanto teóricos como práticos, individuais e coletivos, de 

educação [...]. 

  

 Uma outra economia pode acontecer na educação. É o que pensa Kruppa (2005, p. 

27). Insurgindo-se contra a educação orientada, exclusivamente, por fundamentos 

capitalistas, a autora defende que, assim como fez a economia capitalista, a economia 

popular solidária tem que entrar na educação, “porque não é só a produção capitalista que 

deve ser mudada, é a produção e a reprodução da vida que devem estar pautadas por novos 

valores”. Para isso, adverte a autora, é necessário que as formas coletivas de organização 

estejam no centro da proposta educacional, possibilitando que o conhecimento escolar 

consolide outras formas de relação entre educação e trabalho, contribuindo com a 

construção de alternativas ao desenvolvimento econômico e social dessas organizações.  

 A educação terá destaque nas discussões tecidas no capítulo seguinte. Por enquanto, 

continua-se a reflexão sobre a economia popular solidária. Anteriormente, foi aduzida a 

diversidade de denominações e diferentes significados atribuídos à economia popular 

solidária. Para uma maior apropriação do assunto, faz-se necessário o conhecimento 

dessas diversas terminologias e seus significados.   
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1.2.1 Economia Popular Solidária: conceitos e significados 

 

 A economia solidária, que para alguns pode ser concebida como algo novo, surgiu no 

século XIX. Entretanto, desde as duas últimas décadas do século passado, com maior 

eminência nos anos 90, a economia popular solidária vem ganhando destaque e importância 

no cenário brasileiro, mostrando-se um tema extremamente atrativo para grupos populares, 

sindicatos, ONGs, órgãos governamentais, igrejas, universidades, movimentos populares, 

entre outros. Esse crescente interesse pela temática provoca várias indagações e controvérsias, 

tornando a economia popular solidária um termo polissêmico, ou seja, sujeito a múltiplas 

possibilidades de compreensão.  

 Entender essa polissemia, portanto, exige uma discussão conceitual, pois como 

argumenta França Filho (2007, p.1) “um modo fecundo de conhecer o tema é sem dúvida 

tratá-lo no nível conceitual [...]”. Sendo assim, as próximas linhas dedicam-se à exposição das 

diferentes terminologias e ao posicionamento da pesquisadora sobre o conceito e o significado 

da economia solidária assumido nessa pesquisa.  

 Na literatura são utilizadas diferentes terminologias, como “economia solidária”, 

“economia social”, “economia popular”, “socioeconomia solidária”, “economia do trabalho”, 

“economia popular solidária”, entre outras, para descrever o mesmo fenômeno. Portanto, as 

visões sobre a economia popular solidária são plurais e não há uma unanimidade a respeito de 

sua definição. O conceito da economia popular solidária está em construção e, por essa razão 

“os termos utilizados tanto refletem o esforço de sistematização e elaboração teórica, como 

expressam as nossas utopias” 
21

. 

 A expressão economia solidária foi gestada em terras francesas, no início dos anos 90 

do século XX, resultado do trabalho de pesquisas encabeçadas por Jean-Louis Laville, 

“visando a exatamente dar conta da emergência e do desenvolvimento do fenômeno da 

proliferação de iniciativas e práticas socioeconômicas diversas, as chamadas iniciativas locais 

na Europa” (FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004, p. 109).  

 Em países europeus com tradições cooperativistas, é comum a economia solidária ser 

chamada de economia social. Na França, essas terminologias apresentam conotações 

diferentes. A economia solidária refere-se aos instrumentos de resistência e luta dos 

movimentos sociais, enquanto a economia social remete à estratégia dos setores 

desfavorecidos para gerar renda e superar a pobreza.  

                                                 
21

  Comentário realizado por Gabriel Kraychete no Seminário Internacional Sobre Economia Solidária: desafios 

para um novo tempo, realizado na Fundação Luís Eduardo Magalhães. Salvador, 07/08/2002. 
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 Na compreensão de Laville (2009), a economia solidária é um conjunto de atividades 

econômicas que respondem aos problemas sociais, onde os interesses humanos prevalecem 

sobre os interesses econômicos e materiais. A economia solidária estabelece as bases e 

fundamentos para outra globalização, mais equilibrada e mais solidária com os outros e com a 

natureza. 

 Laville (2009), influenciado pelo pensamento de Karl Polanyi, distingue três princípios 

de organização da atividade econômica, a saber: 1) o do mercado, baseado na livre 

concorrência entre indivíduos autointeressados; 2) o da redistribuição, segundo o qual a esfera 

da produção deve remeter-se a uma autoridade central que se encarrega da distribuição dos 

bens; 3) o da reciprocidade, no qual as relações estabelecidas entre grupos ou pessoas são 

levadas a cabo visando à manutenção do laço social.  

 Azambuja (2009) mostra que Laville, por meio desses princípios, decompõe a economia 

em três polos: 1) Economia Mercantil – a produção e distribuição são realizadas 

prioritariamente no mercado; 2) Economia não Mercantil – a distribuição de bens e serviços 

se confia prioritariamente pela redistribuição organizada pelo Estado; 3) Economia não 

Monetária – corresponde à forma na qual a produção e distribuição são realizadas por meio da 

reciprocidade que, em alguns casos, pode assumir uma forma monetarizada. Ainda conforme 

Azambuja, a economia solidária apresentada por Laville não se coloca em oposição à 

economia de Mercado, ou seja, não se coloca como uma forma de superação e ruptura com a 

economia dominante, mas sim, como uma forma complementar e viável, principalmente num 

contexto de crise do trabalho.  

 Na América Latina, são encontradas outras expressões, por exemplo, economia popular, 

que é entendida como: 

 

[...] o conjunto de atividades econômicas e práticas sociais desenvolvidas 

pelos sujeitos pertencentes às classes trabalhadoras com o objetivo de 

assegurarem a reprodução da vida social mediante a utilização da própria 

força de trabalho e a mobilização dos recursos disponíveis. Diz respeito às 

estratégias populares de trabalho e sobrevivência, entendidas como a arte de 

criar condições favoráveis para satisfação das necessidades humanas, tanto 

materiais como imateriais. A economia popular refere-se a uma forma de 

produzir, distribuir e consumir bens e serviços que transcende a obtenção de 

ganhos monetários, vinculando-se estreitamente à reprodução ampliada da 

vida (e não do capital) e tendo como horizonte a satisfação de valores de uso 

e a valorização do trabalho e dos seres humanos (ICAZA; TIRIBA, 2009, p. 

150). 
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 É importante destacar que economia popular não é o mesmo que economia informal, 

por isso é necessário saber distingui-las. Recorre-se à Icaza e Tiriba para mostrar essa 

diferença. Para elas a economia informal é identificada, por diversos fatores, como: a 

ilegalidade; pequeno porte; baixa produtividade do trabalho e baixo nível de qualificação dos 

trabalhadores. Fazem parte desse tipo de economia, as atividades de produção e distribuição 

de bens e serviços promovidas pelos empresários (TIRIBA, 2003). Já a economia popular, 

trata-se das atividades voltadas a provimento do sustento de um grupo social, sem haver 

presença da mercantilização do trabalho. Concluindo essa reflexão, as autoras afirmam: 

 

No processo de reprodução da vida social, embora se encontrem muitas 

atividades desempenhadas pelos setores populares, elas não pertencem 

necessariamente ao mundo da economia popular, podendo inscrever-se na 

esfera da economia informal. Uma das argumentações nesse sentido aponta 

que, independente do número de trabalhadores ou da capacidade produtiva 

da unidade econômica, a economia popular diferencia-se de outros setores da 

economia, entre outros aspectos, pelo repúdio ao emprego da força de 

trabalho como uma mercadoria. A “ausência de vínculo empregatício” não 

decorre da ganância ou descaso do empregador, mas de uma racionalidade 

interna que pressupõe a negação da relação empregador-empregado como 

expressão das contradições entre capital e trabalho (ICAZA; TIRIBA, 2009, 

p.153, grifo nosso). 

 

 Outros autores também buscam estabelecer essa distinção, como é o caso de França 

Filho e Laville. Apoiada na compreensão desses autores, Lechat (2004, p. 108) afirma que a 

economia popular “teria por base a solidariedade preexistente nos grupos sociais e supõe uma 

articulação entre as necessidades e os saberes locais”, ao passo que a economia informal 

adotaria “na maioria dos casos a forma de microprojetos individuais, conformando uma 

espécie de simulacro precário das práticas mercantis oficiais, não apresentando uma 

articulação com uma base social local precisa ou com um saber ancestral” (FRANÇA FILHO; 

LAVILLE, 2004, p. 179).   

 O chileno Luiz Razeto (2005, p. 34), que vem se debruçando sobre o campo das 

Organizações Econômicas Populares (OEP), desde a década de 1980, compreende a economia 

popular “como um fenômeno generalizado que se estende na América Latina”.  Para esse 

pesquisador, “o mundo dos pobres ativou-se economicamente”,
22

 com as diferentes 

atividades, iniciativas e experiências desenvolvidas pelos excluídos, ou em vias de exclusão. 

 O autor identifica cinco tipos diferentes de iniciativas no interior da economia 

popular: 1) microempresas, pequenas oficinas e negócios de caráter familiar; 2) 

                                                 
22

  Ver o texto intitulado “O caminho dos pobres e da economia popular”. Consultar a página eletrônica do 

autor, <www.luisrazeto.net>, onde estão disponíveis diversos vídeos, artigos e livros. 
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organizações econômicas populares; 3) iniciativas individuais não estabelecidas e 

informais; 4) atividades ilegais e com pequenos delitos; 5) soluções assistenciais e 

inserção em sistemas de beneficência pública ou privada. 

 “Razeto, a partir daí, formulou um conceito teórico mais ampliado da economia 

solidária – ECOSOL, que chamou, inicialmente, de economia de solidariedade” 

(ADAMS, 2010, p. 60, grifos do autor).  

 Razeto (2005, p. 40) concebe essa economia de solidariedade da seguinte maneira 

 

[...] como uma formulação teórica de nível científico, elaborada a partir e 

para dar conta de conjuntos significativos de experiências econômicas – no 

campo da produção, comércio, financiamento de serviços etc. -, que 

compartilham alguns traços constitutivos e essenciais de solidariedade, 

mutualismo, cooperação e autogestão comunitária, que definem uma 

racionalidade especial, diferente de outras racionalidades econômicas. Trata-

se de um modo de fazer economia que implica comportamentos sociais e 

pessoais novos, tanto no plano da organização da produção e das empresas, 

como nos sistemas de destinação de recursos e distribuição dos bens e 

serviços produzidos, e nos procedimentos e mecanismos de consumo e 

acumulação. 

 

 Ele apresenta um fator econômico especial que define essa realidade: o “fator C”. 

Considerado elemento substancial na produção, o fator C precisa, portanto, estar presente e 

ativado no interior das unidades econômicas. Esse “fator C” “conota a presença de dimensões 

como a solidariedade, mutualismo, cooperação e autogestão” (ADAMS, 2010, p. 60). Razeto 

o batizou de “fator C” porque, em vários idiomas, o C é a letra inicial de: cooperação, 

comunidade, colaboração, coordenação e coletividade. 

 No entendimento do autor chileno, nem toda economia popular é uma economia 

solidária e nem toda economia solidária faz parte da economia popular, visto que existem 

denominações solidárias também em outros contextos sociais, ou seja, em setores não 

populares.  Conforme suas análises, a economia popular e a economia de solidariedade são 

dois conjuntos de realidades e experiências diferentes que se caracterizam por traços de 

diferentes níveis. Daí surge uma terceira terminologia: a “economia popular de solidariedade” 

ou “economia popular solidária”, compreendida como “o conjunto concreto das experiências, 

atividades e organizações econômicas que se encontram na intersecção entre os dois 

conjuntos anteriormente mencionados” (RAZETO, 2005, p. 45).  

 Em outras palavras, a economia popular solidária refere-se ao conjunto de experiências, 

atividades e organizações econômicas solidárias que se manifestam no contexto popular.  



58 
 

 O argentino Luís Coraggio utiliza o termo “economia do trabalho” para referir-se à 

economia popular solidária. Para esse autor, “a economia do trabalho alude às formas de 

organização da produção de acordo com uma lógica reprodutiva da vida” (CORRAGIO, 

2009, p. 120).  Na compreensão desse autor, a economia dos setores populares está 

subjugada ao sistema capitalista e não possui as condições para inverter a situação. 

Coraggio, assim como Tiriba (2003), considera que essa outra economia volta-se à 

reprodução ampliada da vida, ao invés da acumulação de capital. 

 Conforme Lechat (2004) esclarece-nos, Marcos Arruda prefere a nomenclatura 

“socioeconomia solidária”, que é concebida como um sistema alternativo ao capitalismo, 

construindo-se por meio do florescimento de redes horizontais e verticais de produção e 

intercâmbio de bens e serviços, mediados por moedas diversas e por relações solidárias 

entre as partes. 

 Por sua vez, Singer (2005, p. 8) decide pela designação “economia solidária”, 

concebendo-a como uma alternativa ao capitalismo, isto é, como “um modo de produção 

ideado para superar o capitalismo”, visto que ela foi pensada como um modo de produção 

para impedir a divisão da sociedade em classe proprietária e classe sem propriedade. De 

acordo com o autor: 

 

Para que tivéssemos uma sociedade em que predominasse a igualdade entre 

todos os seus membros, seria preciso que a economia fosse solidária em vez 

de competitiva. [...] A solidariedade na economia só pode se realizar se ela 

for organizada igualitariamente pelos que se associam para produzir, 

comerciar, consumir ou poupar. A chave dessa proposta é a associação entre 

iguais em vez do contrato entre desiguais (SINGER, 2002, p. 9). 

 

 Ele entende que as contradições inerentes ao capitalismo oportunizam o 

desenvolvimento de organizações econômicas cuja lógica é oposta à do modo de produção 

hegemônico. A economia solidária “é ou poderá ser mais do que mera resposta à 

incapacidade do capitalismo de integrar em sua economia todos os membros da sociedade 

desejosos e necessitados de trabalhar” (p. 114), pois ela nasceu para ser uma alternativa  

superior por proporcionar, às pessoas que a adotam, uma vida melhor. 

  Nessa direção, Cattani (2004, p. 8) enfatiza o caráter propositivo da economia solidária 

quando diz que “não se trata de uma estratégia defensiva nem reformista e sim propositiva de 

novos modelos de atividade econômica e de trabalho e, através deles, de criação de uma nova 

sociedade. Não se trata, igualmente, de algo transitório, simples estágio prévio à entrada na 

economia „normal‟”. 
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 Há autores como Paul Singer e Marcos Arruda, por exemplo, que criticam o uso do 

adjetivo “popular” na terminologia da economia solidária. Singer, desde o início das 

discussões sobre essa alternativa de organização econômica e social, adotou a nomenclatura 

“economia solidária”, discordando do sentido do popular compreendido por Razeto, Tiriba e 

Corragio, que segundo Singer, significa coisa pobre para os pobres. Assumindo essa mesma 

linha de criticidade, Arruda acredita que a nomenclatura “economia popular solidária” 

aprisiona o projeto de outra economia aos setores populares. Para ele, esse projeto não é só 

dos setores populares, trata-se de outro projeto de economia que pretende envolver o setor 

privado e o Estado, num processo gradual, buscando envolver todos os atores numa outra 

maneira de fazer economia (LECHAT, 2004).  

 Discordando da opinião desses autores quanto ao uso do qualificativo popular, nesta 

tese assume-se o termo “popular”
23

, porque, como ressalta Icaza e Tiriba (2009, p.153), “por 

uma questão de classe, não deveríamos renunciar a uma economia (popular) solidária 

potencialmente favorável aos interesses da maioria da população”. Em suma, a nomenclatura 

“economia popular solidária”, como escreve Toscano (2007, p. 4), “é mais adequada ao atual 

estágio da luta por uma democratização econômica, com ênfase em uma economia de base 

popular o que implica translucidamente na definição de um novo padrão de desenvolvimento 

[...] para a humanidade”. Soma-se a isto a compreensão que se tem da economia popular 

solidária como um espaço de prática da autogestão e, portanto, espaço privilegiado para 

fortalecer as lutas rumo à superação do capital. 

 Assim como Adams (2010) se embasou nos argumentos de Lia Tiriba para compreender 

o qualitativo “popular” para toda a economia solidária, este estudo também tomará estes 

argumentos: 

 

a) Se todas as pessoas de determinada sociedade estivessem contempladas 

em uma mesma economia, “não haveria a mínima necessidade de usar a 

expressão „economia popular‟” (TIRIBA, op. cit, p.91); 

b) O popular na economia se caracteriza pelo fato de os trabalhadores 

utilizarem sua própria força de trabalho, participando do processo de 

reprodução ampliada da vida (e não do capital). 

c) O sistema econômico capitalista, ao contrário da economia popular 

solidária, não valoriza atividades produtivas domésticas ou de subsistência, a 

não ser que sejam rentáveis para o “deus mercado”. 

d) Reivindicar o “popular”, por uma questão de classe, significa não abrir 

mão de “uma economia que favoreça a maioria da produção planetária, que 

sem dúvida pertence aos setores populares” (TIRIBA, 2004, p. 95). 

e) Para que os trabalhadores, além de aprender e apoderar-se de sua cultura, 

possam avançar no processo de transformação da realidade é necessário 

                                                 
23

  No capítulo sobre educação popular o adjetivo “popular” voltará a ser discutido.  
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enfrentar, igualmente, o desafio da disputa epistemológica para conquistar o 

reconhecimento científico das práticas sociais consideradas como realidades 

“inexistentes” pela “razão metonímica” própria da ciência positivista ainda 

hegemônica. 

f) E, por último, a qualificação da economia solidária como “popular” deve-

se ao fato de que os empreendimentos solidários – em que pese a variedade 

de sentidos, formas de organização e tipos de atividades exercidas – têm sido 

assumidos, em muitos casos, como espaços estratégicos de educação popular 

(ADAMS, 2010, p. 62-63). 

  

 A apresentação dessas diversas nomenclaturas da economia popular solidária revela a 

existência de um forte componente político. Para Singer (apud LECHAT, 2004, p. 34), o 

objetivo político é a construção de um modo de produção alternativo ao modo de produção 

capitalista. Segundo França Filho (2007), a economia popular solidária não é um fim em si 

mesmo, como acontece na lógica do mercado, mas como um meio a serviço de outras 

finalidades, a saber, sociais, políticas, culturais, ambientais, entre tantas outras. No 

entendimento do autor,  

 

As formas de economia solidária podem também ser percebidas como 

modos de ação pública, isto é, de fazer política no seio da própria 

sociedade, na medida em que tais iniciativas voltam-se para resolver 

problemas públicos vividos coletivamente num determinado contexto 

territorial. Trata-se evidentemente, do fomento a uma política do cotidiano 

nos bairros e comunidades que incitam cidadãos a agir (FRANÇA FILHO, 

2007, p. 6-7, grifo nosso). 

 

 Outro aspecto que merece ser ressaltado é o papel da economia popular solidária na 

construção do desenvolvimento local. Este, por sua vez, é concebido como o processo de 

construção de oportunidade e de melhores condições de vida para as populações locais, 

mobilizando capacidades e energias endógenas (ARAÚJO, 1997). A economia popular 

solidária, ao possibilitar que as pessoas comecem a promover o seu próprio desenvolvimento, 

da sua maneira, acreditando no seu próprio potencial, aproveitando a sua capacidade de 

investir em seus próprios ativos humanos e sociais, cooperando e estabelecendo laços 

horizontais de participação e de solidariedade, está contribuindo com a promoção do 

desenvolvimento local (SANTANA, 2006). 

 Como anunciado no início desta reflexão, não há nome nem significado unívoco para a 

economia popular solidária. O que há são visões e definições plurais. Entretanto, em meio a 

essa diversidade de terminologias e compreensões, observa-se que os teóricos aqui 

apresentados entram em consonância, ao fazerem uma leitura crítica do modo de produção 

hegemônico, colocando-se a favor da autogestão, da solidariedade, da cooperação e do 
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associativismo nos setores populares. Além disso, reconhecem e defendem a economia 

popular solidária como uma proposta multidimensional, que envolve não só questões de 

ordem econômica, como acontece na economia capitalista, mas também por tratar do social, 

da política, da cultura e da ecologia. 

 Por fim, o mais relevante nessa discussão conceitual parece ter sido que as diferentes 

abordagens vêm se mostrando em condições de assegurar a sobrevivência e a qualidade de 

vida à classe trabalhadora que se encontra excluída ou em vias de exclusão, contribuindo com 

a promoção do desenvolvimento local. 

 

1.2.2 Breve Histórico da Economia Popular Solidária  

 

 Os escritos de Singer (2002) mostram que a economia popular solidária surgiu pouco 

depois do capitalismo industrial, como resposta à terrível condição de empobrecimento dos 

artesãos, consequência da difusão de maquinário e da organização fabril da produção. 

Naquele período, no interior das fábricas, o proletariado sofria com a exploração do trabalho 

que não tinha limites legais. De crianças a adultos, todos eram submetidos às longas jornadas 

de trabalho, provocando enfraquecimento físico e a elevada morbidade e mortalidade. Cabe 

salientar que essa exploração da força de trabalho ameaçava, inclusive, a reprodução 

biológica do proletariado. 

 Após um longo ciclo de guerras, provocado pela Revolução Francesa, a economia da 

Grã-Bretanha entrou em profunda depressão, provocando o desemprego daqueles 

trabalhadores envolvidos com a produção bélica e, consequentemente, agravando a situação 

de fome e miséria da classe proletária. O industrial Robert Owen
24

, preocupado com esse 

cenário de crise e disposto a conter a pobreza, dando condições aos desempregados de 

sobreviverem sem a dependência do assistencialismo promovido pelas paróquias, propôs a 

criação das “aldeias cooperativas”. Na concepção dele, essas aldeias possibilitariam a vida em 

comunidade, promoveriam a produção coletiva e a troca das mercadorias produzidas com 

outras cooperativas. Como ressalta Melo Neto (2004), o industrial tentava acabar com a fome, 

buscando uma mudança social, reorganizando a empresa capitalista e procurando acabar com 

o lucro. 

                                                 
24

  Singer entende que Robert Owen, Charles Fourier e Saint-Simon foram os clássicos do Socialismo Utópico. 

E destaca Owen como grande protagonista dos movimentos sociais e políticos da Grã-Bretanha no início do 

século XIX (SINGER, 2002, p.38).  
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 As ideias de Owen não foram acatadas pelo governo britânico, então o industrial 

dirigiu-se aos Estados Unidos, onde estabeleceu, em 1825, uma aldeia cooperativa que, 

segundo Singer (2002), logo sofreu sucessivas cisões. Em 1829, Owen desiste de sua criação 

e volta à Inglaterra. 

 Ainda no início do século XIX, as ideias de Owen começam a ser postas em prática por 

seus discípulos, que desenvolvem as sociedades cooperativas por toda parte. Essas 

experiências estiveram permeadas de significativas lutas contra aquela situação de vida, 

procurando a organização dos trabalhadores. A criação dessas aldeias significou o começo de 

uma luta política profunda contra o capitalismo, que foi exteriorizada, especialmente, com o 

movimento de sindicatos e cooperativas. A partir desse momento, os trabalhadores começam 

a fazer descobertas fundamentais e percebem que é importante “se reunirem em organismos 

políticos que possibilitassem, de forma coletiva, superar as lutas internas dos operários, de 

modo a poderem enfrentar a organização dos compradores de sua força de trabalho” (MELO 

NETO, 2004, p. 90). 

 Sobre essas cooperativas “operárias”, Singer (1998, p. 94) comenta: 

 

Essas cooperativas, que podemos chamar de „operárias‟, surgem da luta de 

classes e muitas vezes foram criadas para enfrentar e eliminar a empresa 

capitalista de mercado. A ideia era ingênua, mas empolgou os trabalhadores 

britânicos durante as jornadas quase revolucionárias dos anos 1820 e 1830 

[...]. 

 

 O autor assevera que a criação dessas cooperativas ligadas à luta de classe, encabeçada 

pelos sindicatos, conferia uma radicalidade muito maior a essa luta. Desde então, “a estratégia 

de organização da produção pela via do cooperativismo foi utilizada pelos trabalhadores não 

para melhorar a situação dos assalariados, mas para eliminar o assalariamento e substituí-lo 

pela autogestão” (POLI, 2006, p. 119).  

 Contudo, tais cooperativas operárias lideradas pelo sindicalismo inglês não 

sobreviveram por muito tempo. Como assegura Lechat (2006, p. 5): “após vários êxitos e 

avanços democráticos, foram extintas pela feroz reação da classe patronal e pela declarada 

hostilidade do governo”. 

 Em 1844, na Inglaterra, especificamente em Rochdale-Manchester, nasceu a Society of 

Equitable Pioneers, primeira cooperativa de consumo, decorrente de uma greve derrotada de 

27 tecelões. Esses operários criaram a cooperativa como forma de defesa econômica no 

contexto do capitalismo concorrencial. A famosa cooperativa dos Pioneiros Equitativos de 

Rochdale, considerada a mãe de todas as cooperativas, estabeleceu uma carta de princípios 
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que até hoje inspira o cooperativismo e sua legislação e é provavelmente a experiência mais 

exemplar, na medida em que é a primeira a ser gerida para combinar ideal social e gestão de 

custos (DUBEUX, 2004). 

 É importante lembrar que, a partir dos anos de 1870, o mundo do trabalho começou a 

passar por transformações, como aumento salarial nas fases de alta do ciclo de conjuntura e 

início do reconhecimento do direito de organização sindical e do direito à greve.  Essas 

transformações fizeram com que os trabalhadores fossem perdendo o interesse pela 

autogestão, visto que “„o emprego assalariado dos operários passou a ser condição social 

invejável‟, bem como condição de cidadania e „objeto de desejo da grande massa dos 

excluídos‟” (CULTI, 2006, p. 34). 

 Esse interesse pelo assalariamento perdurou por muito tempo, intensificando-se depois 

da Segunda Guerra Mundial, com a redução dos índices de desemprego e implantação de 

políticas econômicas e sociais durante o período denominado “anos dourados” do capitalismo. 

 Todavia, a partir da segunda metade da década de 70 do século XX, como apresentado 

no início deste capítulo, a situação mudou. O capitalismo passou por uma nova crise, trazendo 

como consequências altas taxas de desemprego, a falência de empresas, a precarização do 

trabalho e a perda dos direitos conquistados. Singer (2002, p. 110-111) descreve bem esse 

cenário: 

 

Tudo isso mudou radicalmente a partir da segunda metade dos anos 70, 

quando o desemprego em massa começou o seu retorno. Nas décadas 

seguintes grande parte da produção industrial mundial foi transferida para 

países em que as conquistas do movimento operário nunca se realizaram. O 

que provocou a desindustrialização dos países centrais e mesmo países semi-

desenvolvidos [sic] como o Brasil, eliminando muitos milhões de postos de 

trabalho formal. Ter emprego em que seja possível gozar de direitos legais e 

fazer carreira passou a ser um privilégio de uma minoria. Os sindicatos se 

debilitaram pela perda de grande parte da sua base social e 

consequentemente de sua capacidade de ampliar os direitos dos assalariados. 

Na realidade, pela pressão do desemprego em massa, a situação dos 

trabalhadores que continuaram empregados também piorou: muitos foram 

obrigados a aceitar a „flexibilização‟ de seus direitos e a redução de salários 

diretos e indiretos. Sobretudo a instabilidade no emprego se agravou e a 

competição entre os trabalhadores dentro das empresas para escapar da 

demissão deve ter se intensificado. 

  

 É nesse quadro de crise que a economia popular solidária ressurge em grande parte dos 

países. Na compreensão de Singer, a economia solidária é reinventada, transformando-se num 

novo cooperativismo, que passa a assumir as seguintes características: “a volta aos princípios, 

o grande valor atribuído à democracia e à igualdade dentro dos empreendimentos, a 
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insistência na autogestão e o repúdio ao assalariamento” (SINGER, 2002, p. 111, grifo do 

autor).  

 Na primeira metade da década de 1980, houve a criação em massa de cooperativas de 

trabalhadores em toda a Europa. Os diversos movimentos sociais e étnicos desempenharam 

papel importante nesse ressurgimento e releitura da economia popular solidária, pois 

trouxeram uma nova compreensão do social e da sua relação com o econômico, bem como, da 

relação do homem com o meio ambiente. 

 Em síntese, as altas taxas de desemprego, a redução e a perda de direitos conquistados 

pelos trabalhadores, a precarização do trabalho e o crescente quadro de miserabilidade têm 

oportunizado o reflorescimento da economia popular solidária em todo o mundo. No Brasil, 

esse cenário não é diferente: a economia popular solidária tem crescido intensamente e vem 

apresentando-se em variadas formas.  

 

1.2.3 A Economia Popular Solidária no Brasil 

 

 A crise do sistema capitalista, a partir da década de 1970, vem provocando 

significativas mudanças socioeconômicas e políticas em nível mundial. O Brasil, do ponto de 

vista político, passou por significativas mudanças, como a abertura política, a volta das 

eleições diretas, a nova Constituição de 1988, a implantação da política neoliberal e a eleição 

de Lula
25

. Quanto ao aspecto socioeconômico, o país foi marcado pelas expressivas taxas de 

desemprego estrutural, a crescente precarização do trabalho, a terceirização e o aumento das 

exigências de perfil profissional. Com isso, aumentou a diferença na distribuição da renda e, 

consequentemente, intensificaram-se a desigualdade e a exclusão social, mostrando que o 

Estado não conduziu uma política social eficaz.  

 Dados apresentados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) traduzem 

bem esse quadro preocupante. No Brasil, de 1995 a 2003, cresceu acentuadamente o índice de 

desemprego que passou de 6,2% para 10%. Houve também o crescimento da informalidade. 

Em 2002, a taxa de trabalhadores sem carteira assinada e que trabalham por conta própria 

chegou a 47,2%. Entre 1996 e 2002, a renda média real dos trabalhadores caiu 21,88% (IPEA, 

2007). 

 Esse panorama de exclusão econômica e social provocou inúmeras reações dos 

trabalhadores, que começaram a desenvolver atividades produtivas na perspectiva da 

                                                 
25

  A eleição de Lula trouxe grandes ganhos para o campo da economia solidária, como será destacado no 

decorrer deste capítulo. 
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economia popular solidária. Essa, por sua vez, é robustecida no cenário brasileiro a partir 

1990, que desde então vem tomando um vulto cada vez maior. O que é possível ser 

constatado nos dados apresentados pelo mapeamento da Economia Solidária no Brasil, que 

identificou, até agosto de 2007, a existência de quase 22 mil Empreendimentos Econômicos 

Solidários (EES), com cerca de um milhão e setecentos mil homens e mulheres que realizam 

uma extensa variedade e expressiva quantidade de produtos e serviços que somam 

aproximadamente R$ 8 bilhões por ano (SILVA; FARIA, 2010, p. 66). 

 Dubeux (2004) escreve que é comum nos países recém-industrializados, como o Brasil, 

haver um crescimento de experiências com base no princípio da reciprocidade toda vez que a 

situação da pobreza socioeconômica se agrava. Entretanto, reconhece que o processo que está 

ocorrendo, a partir da década de 1990, parece ser diferente dos momentos anteriores; 

primeiramente, pelo volume das experiências que são criadas, que é muito maior. Mas, 

principalmente, por um aumento significativo no grau de articulação dessas iniciativas em 

conjunto. 

 No Brasil, a expansão da economia solidária contou, historicamente, com o apoio de 

diversas organizações sociais, como movimentos sociais urbanos e rurais, entidades 

religiosas, universidades, sindicatos, organizações não governamentais (ONGs), e ainda, mais 

recentemente, os agentes governamentais, que se inserem nesse campo com a criação e 

estruturação de políticas públicas específicas, a princípio, em plano local e estadual e, a partir 

de 2003, no primeiro mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no plano federal, com 

a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), vinculada ao Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), sob a direção do professor Paul Singer. A criação dessa 

secretaria foi pensada também para desenvolver um Sistema de Informações em Economia 

Solidária (SIES) com o objetivo de mapear os empreendimentos solidários existentes no 

Brasil e também de ser uma forma de reconhecer e de fortalecer experiências de geração de 

trabalho e renda, sob a ótica da economia solidária. A missão da Secretaria é o fortalecimento 

de experiências de autogestão como resposta ao desemprego, robustecendo as potencialidades 

emancipatórias da economia solidária e tornando-se referência de política pública executada 

com participação social. 

 Naquele mesmo ano, ainda no plano federal, houve a formação da Rede Nacional de 

Gestores Públicos de Economia Solidária, vinculada à principal rede social do setor, o Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária. Cabe destacar também a realização da Conferência 

Nacional de Economia Solidária, e a instalação do Conselho Nacional de Economia Solidária. 
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 O Fórum Brasileiro de Economia Solidária é um lugar importante de articulação, 

debates, elaboração de estratégias e mobilização do movimento de economia solidária. O 

Fórum consiste, fundamentalmente, na articulação entre três segmentos do movimento de 

economia solidária, a saber: Empreendimentos Econômicos Solidários; Entidades de 

Assessoria, Fomento e Apoio; e Gestores Públicos. 

 Os Empreendimentos Econômicos Solidários, segundo a SENAES, são organizações: 

coletivas e suprafamiliares, como associações, cooperativas, empresas autogestionárias, 

grupos de produção, clubes de troca, entre outros, cujos participantes são trabalhadores dos 

meios urbano e rural que exercem a autogestão das atividades e da alocação dos seus 

resultados; não são práticas eventuais, devem ser permanentes; podem dispor ou não de 

registro legal, prevalecendo a existência real ou a vida regular da organização; realizam 

atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, de fundos de crédito, de 

comercialização e de consumo solidário; são singulares e complexas, devendo ser 

consideradas as organizações de diferentes graus ou níveis, desde que cumpridas as 

características anteriormente mencionadas. 

 As Entidades de Assessoria, Fomento e Apoio são definidas no Termo de Compromisso 

da SENAES como aquelas que desenvolvem ações nas variadas modalidades de apoio direto, 

capacitação, assessoria, incubação, assistência técnica e de gestão e acompanhamento junto 

aos empreendimentos da economia popular solidária. São organizações não-governamentais 

(ONGs), serviços e entidades ligadas a igrejas, incubadoras universitárias (tecnológicas de 

cooperativas populares). 

 Os Gestores Públicos são aqueles que elaboram, executam, implementam e/ou 

coordenam políticas de economia solidária de prefeituras e governos estaduais. 

 O sociólogo Brendan Macdonald apresenta de forma sintética o papel de algumas das 

organizações sociais no apoio da economia solidária: 

 

A Cáritas, órgão vinculado a dioceses da igreja católica no Brasil (e também 

em dezenas de países mundo afora) resolveu observar o novo quadro 

socioeconômico desolador.  Na década de 1980 ela forma os PACs, Projetos 

Alternativos Comunitários, muitos dos quais desembocaram no 

estabelecimento de empreendimentos solidários e autogestionários.   

Em 1994 é fundada a Anteag, Associação Nacional de Trabalhadores e 

Empresas de Autogestão.  Cinco anos mais tarde se funda a Unisol Brasil. 

Ambas são entidades não lucrativas que assessoram indústrias que passaram 

das mãos dos originais donos capitalistas para os trabalhadores, os novos 

donos a título coletivo, dessas mesmas empresas. 

Percebendo que a arma clássica para reivindicações trabalhistas que é a 

greve está tornando-se cada vez menos eficaz na nova conjuntura 
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econômica, vários sindicalistas e outros fundaram a ADS – Agência de 

Desenvolvimento Solidário – para buscar soluções para o proletariado do 

país [...]. Também na virada do milênio são fundadas duas redes 

universitárias de incubadoras de cooperativas populares para transformar 

a economia solidária em objeto de teorizações e em uma prática social.   

No primeiro governo Lula se institui a SENAES – Secretaria Nacional de 

Economia Solidária -, subordinada ao Ministério de Trabalho e Emprego.  E 

em contrapartida a ela a sociedade civil organiza o Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária e seus similares em todos os estados.   

Outros casos, como o do MST, também poderiam ser citados.  Mas cremos 

já ter tocado nos principais, o que será suficiente para mostrar, cremos, que a 

crise do trabalho provocou a suscitação de um importante setor da sociedade 

civil que – não mais recorrendo ao assistencialismo praticado secularmente 

pela igreja católica e outras igrejas como também, mundo afora, por 

coletividades religiosas não cristãs – procura experimentar um anteprojeto de 

civilização conhecido como economia popular solidária e por outros nomes 

em todos os continentes (MACDONALD, 2007, p. 2, grifo nosso). 

 

 Conforme mencionado pelo autor, o meio acadêmico também se envolveu em torno da 

discussão da economia popular solidária e criou, na década de 1990, duas redes de 

incubadoras. Uma denominada Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares – Rede Universitária de ITCPs –, e a outra chamada de Unitrabalho 

ou Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Mundo do Trabalho. Nas duas redes, 

pesquisadores e extensionistas estão organizados em grupos para apoiarem trabalhadores na 

sua luta por melhores condições de vida e trabalho, realizando atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. 

 Atualmente, constata-se um significativo crescimento no número de incubadoras 

universitárias de empreendimentos solidários populares. No ano de 2003, quando foi criada a 

SENAES, havia aproximadamente 20 incubadoras atuando no apoio e fomento a grupos de 

produção voltados à economia popular solidária. Hoje, há cerca de 120 Universidades 

Públicas e Institutos Federais de Educação Tecnológica que têm ou estão implantando 

incubadoras de empreendimentos solidários. 

 Cabe ainda relatar que os sindicatos, embora até a década de 1990 tenham resistido a 

esse tipo de atividade, por entenderem que ficariam enfraquecidos, também passaram a ter 

papel significativo no campo da economia popular solidária. Entre as entidades de movimento 

sindical, destacam-se a Unisol, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e a Agência de 

Desenvolvimento Solidário (ADS), da Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

 A expansão que sofreu o campo da economia popular solidária nas últimas décadas 

pode ser observada através do mapeamento dos empreendimentos econômicos solidários que 

foi realizado no Brasil no ano de 2005, tendo os resultados publicados em 2006. Esse 
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mapeamento buscou fortalecer esse segmento econômico, por meio de seu reconhecimento e 

tornando visíveis seu perfil, abrangência e potencialidades. A figura 1 demonstra a 

complexidade da economia solidária no cenário brasileiro. 

 

 

FIGURA 1: O campo da economia solidária no Brasil 

Fonte: Atlas da Economia Solidária no Brasil, MTE/SENAES (2006) 

 

 Dentre todas as iniciativas de fomento a empreendimentos solidários e autogestionários, 

como já informado, será destacada, nesta pesquisa, a atuação das universidades por meio das 

incubadoras de empreendimentos populares solidários, visto que estas são iniciativas 

pioneiras em todo mundo e desenvolvem um trabalho educativo que objetiva uma sociedade 

democrática e ambientalmente sustentável. Esse processo educativo precisa estar 

fundamentado em princípios pedagógicos que estimulem o protagonismo e a participação 

política de grupos sociais populares e subalternos nas relações de exploração e dominação a 

que estão submetidos. A educação popular é, sem dúvida, uma das concepções que precisa 

estar presente nas práticas educativas realizadas pelas incubadoras junto a esses coletivos 

econômicos solidários.  
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2 EDUCAÇÃO POPULAR E ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA  

  

 No capítulo anterior foi possível observar que o poder de transformação do capitalismo 

permitiu-lhe romper com as fronteiras nacionais e globalizar-se de forma violenta e 

excludente sem precedentes. Percebeu-se ainda que, mergulhadas nessa onda chamada 

globalização, a partir de 1970, as ideias neoliberais, contrárias às orientações keynesianas do 

Estado intervencionista e protecionista, foram recrudescidas, o que acabou levando à retomda 

dos princípios do liberalismo que fundamentam o Estado mínimo (ARANHA, 2006). Essa 

globalização neoliberal trouxe como consequência a distribuição extremamente desigual dos 

custos e das oportunidades no interior do sistema mundial, “residindo aí a razão do aumento 

exponencial das desigualdades sociais entre países ricos e países pobres e entre ricos e pobres 

no interior do mesmo país” (SANTOS, 2002, p. 14).     

 Na América Latina
26

, essas diferenças entre pobres e ricos, apontadas por Santos, são 

gritantes, visto que o desenvolvimento econômico acontece com o aumento da desigualdade. 

O Brasil, para citar um exemplo, situa-se como uma das dez maiores potências econômicas do 

mundo, no entanto, a renda é distribuída de forma desigual, concentrando-se nas mãos de 

poucos e, consequentemente, agravando a desigualdade social
27

. Conforme os dados do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os 10% mais ricos ganham 28 vezes a renda dos 

40% mais pobres. Esses 10% mais ricos se apropriam de cerca de 50% da renda total do país, 

e os 50% mais pobres detêm apenas 10% da renda nacional (IPEA, 2000). 

 Além disso, observa-se uma contradição quando se confronta o crescimento econômico 

com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). É inadmissível um país ser um dos 

destaques mundiais no campo econômico, assumindo a 6ª colocação em 2011, e ocupar 

apenas a 84ª posição no ranking do IDH. Esse quadro só confirma o que todos já sabem: a 

economia brasileira ocupa espaço privilegiado na agenda do país, por isso cresce em passos 

largos, mas as questões de ordem social são tratadas à revelia. Embora venha melhorando o 

                                                 
26

  A concentração de renda na América Latina é absurda. Baseada em dados de 2007, Rossel (2009, p. 17) 

afirma que, em três anos, os ricos têm acumulado US$ 623 trilhões em valores financeiros, sem contar suas 

casas, nem suas coleções de arte, o que incrementaria sua fortuna em 20,4%. A autora destaca ainda que os 

dados revelam que os ricos latino-americanos são os menos generosos de sua classe socioeconômica em todo 

o mundo. Sobre a discussão em tela, Sirvent (1994, p. 196) lembra que a agudização dos índices de pobreza e 

de pobreza extrema e a concentração da riqueza implicam um aumento crescente da marginalização do 

acesso aos bens e serviços sociais. 
27

  Esse paradoxo presente no cenário brasileiro também foi ratificado por Aranha (2006, p. 346), quando afirma 

“o trunfo de se tornar um dos países mais ricos, no entanto, contrasta com o fato de ser um triste recordista 

em concentração de renda, com efeitos sociais perversos [...]”. 
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seu IDH
28

, inclusive subiu mais uma posição neste ano de 2011, comparado a outros países da 

América Latina, o desempenho brasileiro mostra-se inferior, ficando atrás de países como 

Chile (44º no ranking), Argentina (45º), Uruguai (48º), Cuba (51º), México (57º) e Venezuela 

(73º), que têm um crescimento econômico abaixo do brasileiro. O Chile, que ocupa a 44ª 

posição no IDH, é o país sul-americano mais bem colocado no ranking, e possuí apenas a 43ª 

economia mundial. Entretanto, o Brasil, que tem um PIB quase oito vezes e meia maior que o 

chileno, ficou bem atrás no ranking do IDH. 

 Essa desigualdade também se repete entre os estados brasileiros como pode ser 

constatado na análise de José Eli da Veiga; comparando o IDH do Estado de São Paulo com o 

de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul observou que:  

 

Apesar de ser o estado mais rico do país, São Paulo não é o mais 

desenvolvido. O IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) 

2000 revelou que é tão forte a superioridade dos catarinenses e gaúchos nas 

duas outras dimensões relevantes – longevidade e escolaridade – que eles 

superaram os paulistas no campeonato de desenvolvimento pelo Pnud 

(VEIGA, 2005, p. 56). 

 

 Nas suas análises, Veiga afirma que, embora a renda per capita dos municípios paulistas 

seja mais elevada, em média 7% mais alta que a dos catarinenses e 10% superior à dos 

gaúchos, quando comparada às médias do IDH-M desses estados, a situação se inverte, visto 

que em Santa Catarina o IDH-M é de 0,791, no Rio Grande do Sul é de 0,783 e São Paulo 

alcança apenas 0,779. Esse contraste é reflexo do sofrível desempenho social de muitos 

municípios paulistas. 

 O panorama aqui apresentado mostra que o ajuste estrutural neoliberal, pode resolver o 

problema da inflação e, em certos casos, promover o crescimento econômico (a economia 

brasileira cresceu 7,5% em 2010 e, no ano seguinte, tornou-se a sexta maior do mundo), mas 

não resolve a situação dos trabalhadores, ao contrário agrava (GADOTTI, 2000), trazendo 

elevados custos humanos, como a fome, a ampliação do desemprego
29

, a desagregação social 

e a exclusão das maiorias do direito à vida digna. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o número de desempregados nas seis maiores regiões 

                                                 
28

  O Brasil evoluiu em seus índices de desenvolvimento humano, tendo o aumento da expectativa de vida 

responsável por 40%, visto que passou de 62,5 anos em 1980 para 73,5 em 2011, provavelmente em função 

de melhorias na saúde pública. Quanto à média de anos de escolaridade, saltou de 2,0 para 7,2 anos. 
29

  Segundo José Eli da Veiga (2005), nas metrópoles, o desemprego é necessariamente maior, visto que são 

justamente elas que nas últimas décadas perderam capacidade de gerar oportunidades de trabalho, depois de 

terem sido as que mais receberam imigrantes até o início dos anos de 1980. 
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metropolitanas brasileiras alcançou, em fevereiro de 2011, a marca de 1,5 milhão, com um 

crescimento de 6% em relação a janeiro do mesmo ano. 

  Conforme Semeraro (2002, p. 220), não é necessário recorrer aos dados e às estatísticas 

para observar a depredação e espoliação presentes no cenário brasileiro, visto que elas estão:  

 

[...] estampadas no apartheid urbano e na miséria traçada no mapa social do 

Brasil. Portanto, como falar de democracia e de público em um país onde a 

maioria da população vive despossuída em seu próprio território e está à 

margem dos processos fundamentais que constituem uma vida em 

sociedade? Entregue a precariedade, ao desenraizamento e à insegurança, a 

massa recebe “sobras” de serviços públicos totalmente desqualificados, de 

um “poder público”, que na verdade se limita a periódicos programas de 

“alívio” da pobreza. 

 

 Segundo Boff (2010, p. 1), a solução para o cenário atual não pode vir do próprio 

sistema que o montou, pois “o pensamento que criou o problema não pode ser o mesmo que o 

solucionará. Somos obrigados a pensar diferente se quisermos ter futuro para nós e para a 

biosfera”. 

 Nesse cenário de altíssimos índices de desemprego estrutural, precarização e 

flexibilização do trabalho, recessão econômica provocada pelas políticas neoliberais, violação 

de direitos humanos fundamentais como a liberdade e a dignidade, além da agressão e 

destruição dos recursos naturais, provocando o desequilíbrio ambiental e climático, entram em 

cena as diversas experiências no campo da economia popular solidária que vêm revelando-se 

como possibilidades que se descortinam em direção a um novo projeto de sociedade. Projeto 

no qual as pessoas comprometem-se com a construção de um mundo melhor, mais feliz e 

justo, a partir de valores de cooperação, autogestão, sustentabilidade econômica e 

solidariedade.  

 Esse conjunto de iniciativas, movimentos e organizações são consideradas por Santos, 

uma outra forma de globalização, uma globalização alternativa, contra-hegemônica. Ele 

acredita que “é nesta globalização alternativa e no seu embate com a globalização neoliberal 

que estão sendo tecidos os novos caminhos da emancipação social” (SANTOS, 2002, p. 15). 

O autor declara veemente que se faz urgente a fomentação dessas novas formas de produção e 

distribuição de bens e serviços, pois o sistema capitalista nunca foi tão excludente e nunca 

deixou tantos trabalhadores em tão grave condição de vulnerabilidade como no momento 

atual. 

 No entanto, desenvolver atividades econômicas e relações sociais fundamentadas em 

novos valores exige novas aprendizagens. A educação torna-se, portanto, essencial para o 
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avanço desse projeto societário. Mas, cabe salientar que não é qualquer educação que atende a 

essa proposta. Que educação, então, poderia servir aos desejos e interesses das maiorias? Que 

elementos constitutivos a diferencia da educação voltada ao capital? Enfim, qual é a educação 

que interessa aos trabalhadores para orientar esse novo jeito de organização da produção, 

comercialização, finanças e consumo que privilegia a autogestão e a cooperação em 

empreendimentos coletivos, redes e cadeias solidárias articuladas no âmbito de segmentos 

econômicos? 

 

2.1 EDUCAÇÃO  

 

 A etimologia da palavra educação “remete ao grego paidagogein ou ao latim educare, 

como algo intrínseco às relações humanas e sociais ou, mais precisamente, como um fenômeno 

de apropriação da cultura” (MELO NETO, 2004, p. 121). 

 A educação, na concepção gramsciana, é algo que vai além da educação escolar, 

envolvendo todos os processos da formação da consciência e a produção da subjetividade. Na 

compreensão de Gramsci, o objetivo da educação é articular teoria e prática no intuito de 

garantir uma formação integral de cada humano, para que ele seja capaz de governar a si 

próprio e aqueles que, historicamente, são dirigidos por ele (GRAMSCI, 1989). 

 No entendimento de Libâneo (1994, p. 22-23), a educação é um conceito amplo e 

corresponde a: 

 

toda modalidade de influências e inter-relações que convergem para a 

formação de traços de personalidade social e do caráter, implicando uma 

concepção de mundo, ideias, valores, modos de agir, que se traduzem em 

convicções ideológicas, morais, políticas, princípios de ação frente a  

situações reais e desafios da vida prática. 

 

 Brandão (2007, p. 110) também tem uma compreensão ampla da educação. Conforme o 

autor “o ato humano de educar existe tanto no trabalho pedagógico que ensina na escola 

quanto no ato político que luta na rua por um outro tipo de escola, por um outro tipo de 

mundo”.  

 Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a educação é 

definida como aquela que abrange “processos formativos que se desenvolvem  na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações culturais” 

(BRASIL, 1996). 
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 O conceito de educação apresentado pela LDBEN e pelos pensadores da educação 

aqui referenciados mostra que há diferentes formas de ensino, podendo ser classificado 

da seguinte maneira: educação formal, educação não formal e educação informal.  

 Mas o que distingue e demarca as diferenças entre esses conceitos? Gohn (2010) 

demarca seus campos de desenvolvimento assim: a educação formal é desenvolvida nas 

escolas, com conteúdos previamente demarcados; a educação não formal se aprende na 

vida através do compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações 

coletivas cotidianas; a educação informal se aprende durante o processo de socialização 

(na família, no bairro, no clube, com os amigos etc.) e acontece sem que haja um 

planejamento específico e, muitas vezes, sem a pessoa perceber.  

 E a educação popular insere-se em qual desses conceitos? Como ressalta Batista 

(2005, p. 2) “a educação popular se compõe de uma teoria educacional e de múltiplas 

práticas pedagógicas”, portanto, ocorre em qualquer espaço, formal ou não formal, 

escolar ou não escolar, desde que tenha a intencionalidade de formação emancipatória  

dos seres humanos, pois é compreendida como um fenômeno de ensino e aprendizagem 

pelo trabalho, que contempla uma teoria do conhecimento definido a partir da realidade, 

com conteúdos e mecanismos de avaliação próprios, assumidamente como uma 

dimensão política de mudanças, com uma ética voltada aos princípios de autonomia, 

liberdade, justiça e felicidade.  

 

2.2 EDUCAÇÃO POPULAR: Um Pouco da História 

 

 Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a educação popular não é uma prática 

recente
30

. Seus antecedentes remontam, principalmente, ao final do século XIX, início do 

século XX
31

, desenvolvendo-se, particularmente, no começo dos anos de 1960 e tendo como 

período de maior expansão os anos de 1980 (PALUDO, 2006; MEJÍA, 2006; MELO NETO, 

                                                 
30

  Conceição Paludo, em seu livro Educação popular em busca de alternativas: uma leitura desde o campo 

democrático popular, publicado em 2001, faz um resgate da trajetória histórica da concepção de educação 

popular, cuja matriz encontra-se nas concepções de educação do popular que foram criadas a partir do projeto 

de modernidade brasileiro. A autora faz uma análise dessa trajetória desde o final do século XIX, com a 

constituição da República do Brasil, chegando ao final do século XX. Sobre a história da educação popular, 

recomenda-se consultar também a obra de Vanilda Paiva, intitulada História da Educação Popular no Brasil: 

Educação Popular e Educação de Adultos. 
31

  No início do século XX, era possível encontrar práticas de educação popular enraizadas no amplo e 

complexo processo de organização dos trabalhadores que se deu nos países latino-americanos com a aparição 

e desenvolvimento do proletariado industrial. Tais experiências educativas estavam ligadas diretamente às 

exigências de organização classista da classe trabalhadora, visando a superação das tendências corporativas, 

gremialistas e anarquistas, em busca de uma alternativa revolucionária ao sistema capitalista (JARA, 1994, p. 

92). 
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2004). No final da década de 1980, a educação popular sofre críticas contundentes, mas 

continua presente nos anos de 1990 (PALUDO, 2001) até os dias atuais. 

 A educação popular surgiu num momento de atropelo aos direitos fundamentais da 

população. Ela foi e continua sendo concebida como um instrumento de libertação das classes 

subalternas, exploradas e expulsas da mínima condição de sobrevivência digna e humana. 

 Na América Latina, a educação popular tem suas origens nas lutas populares contra a 

opressão vivida pelos operários e camponeses, contra as desigualdades e a exclusão social
32

. 

No Brasil, surgiu no final da década de 1950 e início de 1960, principalmente da concepção 

de educação de Paulo Freire que entendia Educação como conscientização, ou seja, 

conscientização política. Embora, na compreensão de Jara (1994), o aporte freireano tenha 

inicialmente uma visão mais humanista que política e sem uma clara definição de classe, 

marcou uma mudança teórico-metodológica radical sobre as experiências anteriores de 

educação de adultos. 

 Freire privilegiava o diálogo na educação e valorizava o homem como sujeito de 

mudança da sua própria realidade. A dialética da subjetividade/objetividade, também é 

“presença caracterizadora deste pensamento e dos ulteriores desenvolvimentos da educação 

popular” (SOUZA, 2004, p. 165). Em síntese, “Freire introduziu nos trabalhos de educação 

uma transformação radical não só do trabalho pedagógico do educador (uma nova pedagogia), 

mas do sentido e do uso político de educação (uma nova práxis de compromisso popular 

através da educação)” (BRANDÃO, 2001, p. 54). 

 É consenso entre os teóricos da educação popular que essa denominação tem sido usada 

de forma aleatória, muitas vezes, servindo para identificar quase todo tipo de práticas 

pedagógicas destinadas aos setores populares, especificamente, para nomear as práticas 

educativas realizadas junto aos jovens e adultos defasados de algum modo do ponto de vista 

escolar. Conforme Hurtado (1992, p. 23), “atualmente se fala com muita insistência de 

educação popular, e de fato pretende-se batizar toda ação educativa – pública ou privada – 

como „educação popular‟. É a moda”. O autor adverte que o termo, mais que a concepção, 

está sendo usado como palavra de moda para referir-se a velhas fórmulas que têm sido criadas 

e induzidas na América Latina por diversas tendências e com diferentes intenções. Por 

                                                 
32

  O binômio exclusão/inclusão é alvo de muitos debates e controvérsias. Compreende-se aqui exclusão, no 

sentido apresentado por Lombera (2006), não somente como a perda das condições de vida antes adquiridas, 

mas também como a clara consciência de que setores consideráveis da população nunca conseguirão ter 

acesso a elas.  A inclusão não se refere a espaços compensatórios, de redução de tensões, mas implica a 

projeção de um horizonte de cidadania, supõe necessariamente democracia (SPOSATI, 1999 apud 

LOMBERA, 2006). Ou seja, trabalhar o binômio exclusão/inclusão no cotidiano das vidas dos humanos 

implica em recuperar o subjetivo, o particular, o próximo de todos e de cada uma das pessoas em território 

concreto, observando concretamente como está a vida cotidiana dos sujeitos.  
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exemplo, a educação popular tem sido usada para referir-se a educação do povo feita pelo 

Estado, com objetivo de moralizá-lo, “civilizá-lo ou “integrá-lo” ao desenvolvimento 

(GARCÉS D., 2006).   

 Embora a teoria e o método da educação popular tenham sido forjados a partir de uma 

crítica à instituição escolar, ela não foi desenvolvida como educação compensatória, como 

versão para pobres da educação formal, mas como sua imagem invertida, aspirando a uma 

revolução no sentido e na qualidade dos processos educativos, tanto sociopolítica como 

pedagogicamente (CORAGGIO, 2000). 

 Oscar Jara (1994) recorda que, no período em que a educação popular se manifesta 

na classe trabalhadora, surgem também, como instâncias organizadas do movimento 

trabalhador, escolas sindicais, universidades populares, amplos movimentos culturais e 

artísticos e, como aparatos ideológicos de classe, são desenvolvidas intensas atividades 

de propaganda e de imprensa classista, em clara oposição e luta contra os aparatos 

ideológicos da nascente burguesia e das oligarquias tradicionais. 

 No Brasil, a partir da década de 1960, opondo-se ao tipo de trabalho de promoção 

popular, por meio da educação, desenvolvido por agências internacionais, a exemplo da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), assim como por agências nacionais, a exemplo 

da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), e do Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL), a educação popular começa a ser inaugurada por alguns programas, que 

combinam tipos de pessoas, tipos de ideias e, aos poucos, tipos de práticas diferentes. A 

educação popular oferecia um outro sentido ideológico para “educação” e, sobretudo, para 

“popular” (BRANDÃO, 2001). 

 A primeira metade da década de 1960 foi marcada pelos movimentos de educação e de 

cultura popular, interessados na alfabetização, no enriquecimento cultural e no 

desenvolvimento da consciência política das classes desfavorecidas. Segundo Aranha (2006), 

a composição ideológica desses movimentos era variada, sofria influência marxista e cristã. 

Atuavam de modo diversificado, usando: peças de teatro; atividades nos sindicatos e 

universidades; promoviam cursos, exposições e publicações; exibiam filmes e documentários; 

práticas de alfabetização tanto na cidade como no campo; e animação cultural nas 

comunidades. 

 A autora apresenta como principais movimentos: Centros de Cultura Popular (CPC), 

criados por iniciativa da União Nacional de Estudantes (UNE); Movimento de Cultura 
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Popular (MCP), o primeiro deles foi encabeçado por Paulo Freire e estava ligado à prefeitura 

de Recife; Movimento de Educação de Base (MEB), criado pela Conferência Nacional de 

Bispos do Brasil (CNBB), em 1961, tinha uma ligação direta com a Igreja Católica e era 

mantido pelo governo federal. No início, fazia um trabalho de alfabetização de pessoas da 

zona rural, entretanto, à medida que a ala progressista da Igreja crescia, o movimento 

desenvolvia práticas educativas mais conscientizadoras e comprometidas com a conquista de 

bens sociais dos excluídos. 

 Cabe ressaltar que, inicialmente, a Educação de Base distinguia-se muito pouco da 

Educação Fundamental, pois era praticada como um trabalho pedagógico que conduzia 

alunos, grupos, comunidades à aquisição de conhecimentos básicos, ou seja, o mínimo 

necessário para o estabelecimento de melhores condições materiais de vida. Entretanto, pouco 

depois, a Educação de Base foi se assumindo como uma prática que conduzia as pessoas, 

grupos e comunidades populares a tomarem consciência das dimensões naturais e históricas e 

da dignidade essencial ao humano e do seu destino; criarem e consolidarem formas de 

mobilização e organização popular que politicamente produzissem ações de mudança capazes 

de reescreverem as bases estruturais da sociedade (BRANDÃO, 2001, p. 46). 

 Em 1970, a Igreja Católica busca contribuir para a instauração da justiça social 

mediante a organização e a formação política dos excluídos, visando uma educação numa 

perspectiva integral, articulando as diversas dimensões da vida individual e coletiva. Nesse 

período houve a multiplicação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e pastorais sociais 

populares que assumiam uma visão crítica em relação aos poderes constituídos (ADAMS, 

2010). Esse pensamento progressista teve repercussão intensa, inclusive, conforme 

mencionado, “com o emprego do método dialético marxista, sem, contudo, aderir 

integralmente ao marxismo como doutrina” (ARANHA, 2006, p. 336). A respeito da atuação 

desses grupos organizados de assessorias vinculados à ala progressista da Igreja Católica, 

Gohn (2009, p. 50) afirma que “esta linha de atuação funcionou bem até a metade de 80. A 

partir daí, as assessorias entraram em crise porque as cúpulas religiosas passaram a pressionar 

e a punir este tipo de atuação”.  

 O exposto tem evidenciado que a educação popular é sempre uma posição política e 

político-pedagógica; trata-se de um compromisso com o povo frente ao conjunto de sua 

educação e não se reduz a uma ação centrada numa modalidade educativa (PUIGGRÓS, 1994). 

Revela-se como “uma práxis político-pedagógica que dá voz pelo diálogo, como instrumento de 

libertação, de afirmação de culturas silenciadas e negadas” (BATISTA, 2005, p. 11). Portanto, a 

educação popular é mais do que uma modalidade de educação, ela se “apresenta como uma 
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perspectiva, uma metodologia, uma ferramenta de apreensão/compreensão, interpretação e 

intervenção propositiva, de produção e reinvenção de novas relações humanas” (CALADO, 

2001, p. 137). Por conseguinte, a proposta e a práxis da educação popular voltada para a efetiva 

transformação do homem, da sociedade e do Estado é o que a distingue das outras variedades de 

educação (RODRIGUES, 2001). 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O QUALIFICATIVO “POPULAR”  

 

 O termo popular tem um “uso problemático” e envolve “alto teor de indefinição” 

(WANDERLEY, 1994, 1988; BEISIEGEL, 1988). Na concepção de Torres (1988), o 

“popular” precisa passar por revisão profunda, visto que existem visões simplistas e estreitas a 

respeito desse termo. Segundo a autora, “o „popular‟ está sendo pouco trabalhado do ponto de 

vista analítico e conceitual, subsistindo amplas margens de indefinição e ambiguidade em 

relação ao que se entende por tal” (TORRES, 1988, p. 71).  

 Dentre as diferentes interpretações do qualificativo popular, observa-se que há quem o 

conceba como algo que é empobrecido ou de má qualidade. Outros relacionam o popular 

àquilo que se origina do povo, do “povão”, ou seja, de uma classe que se encontra em 

precárias condições de sobrevivência. O popular também pode ser confundido com tudo 

aquilo que é massificado, contrário ao que é erudito. Calado (2008), ao refletir sobre o 

conceito de educação popular, afirma que no “popular” cabe tudo, por exemplo, “há Educação 

Popular feita para o Povo, há Educação Popular feita com o povo, há Educação Popular feita 

apesar do Povo, e há Educação Popular feita contra o Povo” (p. 227, grifo do autor).  

 Nesta pesquisa, assume-se a compreensão do popular concebida por Melo Neto. No seu 

entendimento, o conceito do popular apresenta como dimensões fundantes: “a origem e o 

direcionamento das questões que se apresentam; o componente político essencial e norteador 

das ações; as metodologias apontando como estão sendo encaminhadas essas ações; os 

aspectos éticos e utópicos” (MELO NETO, 2006b, p. 24), que para o momento atual, se 

fazem urgentes.  

 Sendo assim, o popular tem origem nos esforços das maiorias, das classes populares, 

daqueles que vivem e viverão do trabalho. Contudo, não é somente a origem que deve ser 

considerada, faz-se necessário saber quem será beneficiado com determinada ação. Logo, o 

popular tem origem na luta dos setores majoritários da sociedade e as medidas a serem 

tomadas devem beneficiar essas maiorias. 
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 A segunda dimensão conceitual do popular é a dimensão política, ou seja, popular é ter 

clareza de que há um papel político nessa definição. Toda ação popular é capaz de contribuir 

para a construção de direção política dos setores sociais que estão à margem do fazer político. 

Essa dimensão política implica que as ações precisam estar voltadas aos interesses e 

necessidades das maiorias. 

 A terceira dimensão fundante desse conceito refere-se às metodologias, pois esta 

segue no sentido de promover o diálogo entre os partícipes das ações e, sobretudo, 

contribui com o processo de se exercer a cidadania crítica. Envolve o exercício crítico 

do pensamento, na direção da preparação dos indivíduos para a ação, para desenvolver 

metodologias que favoreçam o cidadão para a crítica e para a ação, afirmando nesse 

processo sua identidade como indivíduo, grupo ou classe social.  

 Por fim, o diálogo é apresentado como princípio fundamental à perspectiva do popular, 

porque possibilita a promoção do pluralismo das ideias. De acordo com o autor, o diálogo 

deve ter condições de promover outros princípios, como a solidariedade e a tolerância, 

visando à promoção do bem coletivo. 

 Desse modo, o termo popular “não é mais que uma referência a este caráter classista, 

que coloca o processo educativo como um processo ligado às necessidades, exigências e 

interesses das classes populares” (JARA, 1994, p.7). O popular, enquanto matriz de classe, 

“traz a marca da resistência à dominação e da prerrogativa da criação de uma „sociedade 

verdadeiramente humana‟, onde são abolidas as relações de dominação e de coerção” 

(TRINDADE, 2009, p.21). 

 A autora, à luz do pensamento gramsciano, afirma que o popular encontra-se em luta, 

pois é necessário lutar para alcançar algo que ainda não possui. Assim, o popular luta para 

elevar sua classe. Dito de outro modo, o popular luta para “elevar ele próprio à condição de 

Nação soberana, democrática e em desenvolvimento. A luta que se sobrepõe é coletiva, é do e 

pelo coletivo, luta pela garantia das condições materiais e não-materiais da vida” 

(TRINDADE, 2009, p. 22). 

 A pesquisadora, ao refletir sobre o papel que o popular assume na luta de classes, 

apresenta duas formas de expressão de luta popular. A primeira, de caráter reformista, poderá 

assumir objetivos diferentes no curso da história. Em suas palavras, 

 

Poderá garantir para um grupo em determinado contexto, geralmente 

momentâneo, a garantia de um direito social, por meio de política pública. 

Também poderá diminuir as formas de exploração do capitalismo, bem 

como a reforma de sua ordem, mas não a sua superação. Essa forma de 
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expressão não é negada pela classe proprietária, do contrário, aceita como 

meio estratégico de conter a pressão social do popular (TRINDADE, 2009, 

p. 22-23). 

 

 A segunda forma de expressão da luta popular apresentada pela autora é a 

revolucionária, que se refere às mudanças estruturais da ordem social. Essa transformação 

social exige esforços individuais e coletivos, luta constante e compromisso.  

 Em síntese, ser popular é estar num constante movimento de luta, de busca de 

alternativa, de construção histórica marcada por recuos e avanços. Popular é um conceito que 

envolve as utopias
33

, tão necessárias no momento atual, pois visa projetar a capacidade 

transformadora e se comprometem com a transformação do mundo e da vida. Ser popular é 

“estar realizando o possível, mas que, ao se realizar, abre, contraditoriamente, novas 

possibilidades de utopias, cuja negação trará os elementos já realizados e tentativas de novas 

realizações” (MELO NETO, 2006b, p. 25), para que as classes populares continuem 

reinventando cotidianamente a vida, “a partir dos gestos minúsculos e aparentemente 

invisíveis” (CALADO, 2008, p.239). 

 

2.4 OS COMPONENTES CONSTITUTIVOS DA EDUCAÇÃO POPULAR  

 

 Os humanos, diferentemente dos outros animais, têm a capacidade de produzir 

conscientemente meios para sua própria existência. É nessa produção consciente que as 

pessoas vão se humanizando ou se desumanizando, dependendo das ações, aprendizagens, 

pensamentos e emoções que vão fazendo ou adquirindo ao longo da vida. Dessa maneira, o 

sujeito vai se tornando humano ou se desumanizando de acordo com as experiências que vai 

tendo, com as condições que constrói para sua vida pessoal e a vida coletiva. A aprendizagem, 

então, é interior, dá-se dentro do sujeito, mas tem que se exteriorizar (SOUZA, 2004). É nesse 

sentido que Freire (2005, p. 78) defende que “ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. Na atual conjuntura, tem-

se lutado por um novo paradigma civilizatório, no qual a educação tenha um papel 

efetivamente emancipador, contribuindo, portanto, com a humanização dos humanos, ou seja, 

com a superação das relações de natureza injustas e desagregadoras, que alimentam as 

desigualdades e que fazem os humanos se desumanizarem. A educação popular, como já tratado 

                                                 
33

  A utopia não significa distração, nem fantasia, ao contrário, ela é concreta, historicamente viável e geradora 

de ações possíveis e de construção de novas utopias. “As utopias descobrem a realidade como processo 

dinâmico e contraditório, porém sempre em andamento.” (LEIS R., 2006, p.64). 
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anteriormente neste estudo, é a educação possível e necessária para cumprir esse papel, pois ela 

vem servindo como “fundamento para a construção do trabalhador-sujeito da sua própria 

existência e da sua própria história individual e coletiva” (ARRUDA, 2009, p. 66). 

 As discussões tecidas até o momento mostram que o fenômeno da globalização vem 

modificando o mundo do trabalho, fazendo com que os trabalhadores vivenciem novas formas 

de organização, de relações e de aprendizagem. A classe trabalhadora aprende a se organizar 

numa outra lógica econômica e social para resistir e superar as consequências deixadas pelo 

modo capitalista de produção. Organizam-se coletivamente no intuito de lutar em defesa de 

seus interesses e necessidades econômicas, sociais e culturais. 

 A organização é essencial nas diversas dimensões da vida humana. Contudo, a 

organização numa perspectiva diferente da lógica capitalista torna-se possível quando os 

trabalhadores manifestam o desejo por uma nova organização. Nesse caso, os trabalhadores 

passam a desorganizar o que já está posto e organizá-lo em uma nova proposição. O desejo 

por essa nova organização constitui o anseio de busca e de criação da liberdade dos seres 

humanos.  

 No intuito de fortalecer essas novas alternativas de organização é que surgem as 

diversas práticas de educação popular, promovendo ações de inserção social, a partir da 

inserção econômica dos trabalhadores. Essas ações vêm buscando potencializar a participação 

coletiva, envolvendo os diversos atores sociais, como também, procurando promover a crítica, 

a autocrítica, a organização econômica, política, social e cultural dos grupos populares. 

 Nesse panorama, a educação popular intercede a favor de uma pedagogia para além da 

ideologia neoliberal. Uma pedagogia que faça com que os trabalhadores transformem suas 

ideias em ações, possibilitando a concretização dos seus sonhos. No entendimento de Sales 

(2001), essa educação não está voltada apenas para o processo de produção, de transmissão e 

reprodução de conhecimento. Mas, pauta-se também na produção ou reprodução dos diversos 

modos de sentir, de pensar e de agir, valorizando sentimentos, afetos, subjetividade e se 

preocupando com o modo de atuar junto aos grupos populares e na vida. 

 Desse modo, a educação popular trabalha no sentido de tornar as pessoas conscientes da 

realidade e da sua própria capacidade de transformá-la, favorecendo, assim, a efetiva 

participação na história e na sociedade (FREIRE, 1996). Sinteticamente, a educação popular 

caminha na direção de uma educação como produção humana e não meramente como 

transmissão de conhecimento. Na sua trajetória histórica, traz como princípio a liberdade e a 

emancipação de homens e mulheres menos favorecidos por meio do diálogo. A educação está 

voltada para o favorecimento de um planejamento comunitário e participativo. 
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 Há vários elementos conjugados à educação popular que traduzem uma formulação 

conceitual sobre essa possibilidade de educação para as condições atuais. Visando a uma 

melhor compreensão dessa educação, faz-se necessário a delimitação alguns de seus 

constituintes que vêm substanciando a história e as práticas em educação popular no Brasil e 

na América Latina, configurando-se como elementos essenciais para o seu exercício, e 

possibilitando a sua compreensão e o seu distanciamento de outros sistemas de educação. 

Portanto, as próximas linhas dessa seção serão dedicadas à apresentação e reflexão sobre 

alguns constituintes que se evidenciam neta pesquisa como fundamentais na educação 

popular. 

 

2.4.1 Cultura 

 

 Discutir o conceito de cultura não é uma tarefa fácil, visto que há uma pluralidade 

conceitual que dificulta uma compreensão aproximada de seu significado. No presente 

trabalho, resgatam-se o movimento e a produção como categorias teóricas norteadoras do 

conceito de cultura, fundamentando-se na concepção de Álvaro Vieira Pinto para o exercício 

dessa reflexão.   

 Vieira Pinto (1979) concebe a cultura como criação humana, como processo de 

produção da existência dos humanos. A cultura, nas palavras do autor, é resultado da 

“complexidade crescente das operações de que esse animal se mostra capaz no trato com a 

natureza, e da luta a que se vê obrigado para manter-se em vida” (p. 121-122). A cultura é 

concebida como uma manifestação histórica do processo de hominização. Portanto, cultura é 

coetânea do processo de hominização, o que significa dizer que tanto a criação da cultura 

como a criação humana constituem duas faces de um único e mesmo processo, que passa de 

orgânico na primeira fase a social na segunda, estando sempre presentes, interligados e se 

condicionando mutuamente.  

 O ser humano encontra-se em constante desenvolvimento, passando por diversas fases 

desse desenvolvimento. Nesse processo de desenvolvimento e de criação humana, o humano foi 

aperfeiçoando-se, transformando a realidade e a sua própria existência. Nesse processo de 

transformação, o homem torna-se um ser produtor, mas que no início produz inconscientemente 

e depois passa a produzir consciente de si mesmo. Desse modo, a cultura se desvela como um 

processo de acumulação das experiências vivenciadas pelos humanos, estes selecionam aquelas 

que lhes são favoráveis. “Suas imagens e lembranças, advindas das realidades sensíveis, são 

convertidas em ideias. Assim, avança para as generalizações, expressando um processo de 
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diferenciação do mundo material enquanto que adquire contornos no pensamento humano” 

(MELO NETO, 2006a, p. 26). 

  A cultura enquanto processo produtivo, como produção da existência em geral, 

apresenta dois sentidos: “produção do homem por si mesmo, mediante a ação exercida sobre a 

natureza para se perpetuar como espécie que evolui e adquire progressivamente a capacidade 

ideativa; e produção dos meios de sustentação de vida para o indivíduo e a prole” (VIEIRA 

PINTO, 1979, p. 124). 

 O autor chama a atenção para a dupla natureza da cultura, enquanto produto do processo 

produtivo, como pode ser observado nesta passagem: 

 

[...] de bem de consumo, enquanto resultado, simultaneamente materializado 

em coisas e artefatos e subjetivado em ideias gerais, da ação produtiva eficaz 

do homem na natureza; e de bens de produção, no sentido em que a 

capacidade, crescentemente adquirida, de subjugação da realidade pelas 

ideias que a representam, constitui a origem de nova capacidade humana, a 

de idealizar em prospecção os possíveis efeitos de atos a realizar, conceber 

novos instrumentos e novas técnicas de exploração do mundo, e criar ideias 

que significam finalidades para as ações a empreender (VIEIRA PINTO, 

1979, p. 124). 

 

 Lembra ainda que, em muitas sociedades, em que há classes distintas, estes dois 

aspectos, cultura como bem de consumo e bem de produção, não se encontram igualmente 

distribuídos.  

 

Daí resulta a situação em que apenas uma parte, um grupo minoritário, por 

ser o detentor da cultura enquanto bem de produção, forma a classe daqueles 

que têm o privilégio de conceber as finalidades sociais, e por isso aparece 

como “culto”, enquanto o restante, as massas, que somente manejam os bens 

de produção sem os possuir e só escassamente absorvem os bens de 

consumo, adquirem a enganosa aparência de parte “inculta” da sociedade 

(VIEIRA PINTO, 1979, p. 124). 

 

 A observação do autor revela que, em certa fase da história humana, a cultura surge 

separada, visto que deixa de ser um bem geral de consumo e de produção, igualmente, ao 

alcance de todos os humanos para se tornar privilégio de uso de alguns. Então, os bens 

culturais passam por uma divisão, ficando no poder de grupos minoritários os bens que 

representam o aspecto de produção da cultura, possibilitando-lhes acumular riquezas; e “os 

bens que corporificam as forças produtivas põem a seu serviço os grupos sociais, que 

formarão a grande maioria das comunidades” (PALHANO, 2008, p. 179).  
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 Nesse sentido, apreendemos que a humanidade produz e reproduz cultura devido à 

uma necessidade existencial, para se apropriar dela, para expressar, criar e recriar a 

realidade. Portanto, “o homem produz a cultura por uma necessidade existencia l, para se 

apropriar dela, pois é por meio dela que chega a postular as finalidades da sua ação” 

(VIEIRA PINTO, 1979, p. 126). Entretanto, como enfatiza Baptista (2008), conforme a 

estruturação social de cada sociedade, o homem deixa de apropriar-se da cultura, de 

dominá-la e passa a alienar-se a ela, ao transformá-la em uma realidade acima dele, 

coisificando-a. Nessa perspectiva, Vieira Pinto (1979, p. 126) destaca: 

 

O que se passa em tempos como os atuais, porém, e em sociedades como a 

nossa, é que, por motivo do rumo tomado pela estruturação social, o homem 

em vez de se apropriar da cultura, de dominá-la, faz o inverso, aliena-se a 

ela, transforma-a numa realidade entificada, superior a ele. Daí decorre duas 

consequências: o homem se aliena à cultura, só sendo reconhecido “culto” 

aquele que cultiva os valores culturais alheios; e por outro lado, a cultura se 

corrompe na essência deixando de ser concreta, como deveria ser por 

natureza, para se tornar abstrata.  

 

 Esse processo de alienação ou de aleijamento na posse, na propriedade dos bens 

culturais, é consequência da histórica divisão social do trabalho e do surgimento das classes 

sociais. Nesse sentido, o pesquisador alega: 

  

[...] nas sociedades divididas em classes, a cultura tem necessariamente base 

de classe [...]. Onde existem classes em antagonismo, as concepções 

ideológicas e os produtos materiais da arte não podem deixar de refletir a 

situação individual de quem os produz [...] entendemos por cultura o 

conjunto dos bens materiais e espirituais criados pelos homens ao longo do 

processo pelo qual, mediante o trabalho, exploram a natureza e entram em 

relações uns com os outros, com o fim de garantir a satisfação de suas 

necessidades vitais (VIEIRA PINTO, 1994, p. 40). 

 

 Macedo (1988) ressalta a importância de se considerar as relações sociais para 

compreender a cultura, visto que “é apenas por referência à estruturação dessas relações 

(elucidadas a partir de certas determinações fundamentais) que o sentido da produção cultural 

pode ser apreendido” (p. 34). A autora compreende cultura como um “conjunto global de 

modos de fazer, ser, interagir e representar que, produzidos socialmente, envolvem 

simbolização e, por sua vez, definem o modo pelo qual a vida social se desenvolve” (p. 35). 

Na sua concepção, a cultura somente poderá ser analisada a partir do reconhecimento de que 

não há atividade humana desvinculada da construção de significados que passam a dar sentido 

à existência. Portanto, a análise da cultura envolve a reflexão do produto da atividade dos 
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humanos, mas também do processo dessa produção; considera o modo como esse produto é 

socialmente produzido.  

 Como sugestão, acrescenta a necessidade de se fazer uma análise da cultura a partir da 

explicitação “não apenas de que maneira o proletariado incorpora uma ideologia de 

mobilidade social, mas também, em reconstituir a maneira pela qual a condição proletária é 

concretamente vivida em função dessa incorporação” ( p. 38).  

 Cabe salientar ainda que a incorporação de um conjunto de valores capitalistas torna-se 

requisito para reprodução da ordem vigente, entretanto, não significa que as classes populares 

deixem de produzir e manipular conjuntos culturais que traduzam uma rejeição da situação 

em que estão inseridos. Nessa perspectiva, Wanderley (1994, p. 60) anuncia que “o povo tem 

uma sabedoria popular, expressa em seus códigos, dramaturgia, religiosidade, produtos 

culturais e senso comum”. Esses elementos constituem a base fundamental que deve servir de 

plataforma para que as classes populares e os intelectuais orgânicos possam chegar à 

hegemonia da sociedade civil no processo concomitante de sua libertação social, econômica e 

política.  

 Portanto, uma prática consequente da educação popular deve partir não apenas do saber 

popular constituído, da cultura do povo, mas daquilo que as pessoas dos setores populares 

simbolicamente se dizem, através da trama complexa que faz as suas vidas, ou seja, dos dados 

reais da vida cotidiana que constituem e renovam sem cessar este saber e a cultura que o povo 

cria e onde existe (BRANDÃO, 2001, p. 57). 

 

2.4.2 Trabalho 

 

 O trabalho apresenta-se como elemento fundamental na vida humana, pois é através 

dele que os humanos agem sobre o mundo objetivo, transformando-o, transformando a si 

mesmos e transformando os outros humanos, e se situam como sujeitos da história e da 

cultura. Nessa perspectiva, Lessa e Tonet (2008, p. 17) enfatizam que, “por meio do trabalho, 

os homens não apenas constroem materialmente a sociedade, mas também lançam as bases 

para que se construam como indivíduos”. Portanto, é “a partir do trabalho, em sua realização 

cotidiana, que o ser social se distingue de todas as formas pré-humanas” (ANTUNES, 2004, 

p. 7). Conforme o autor, isso acontece porque as pessoas são dotadas de consciência, ou seja, 

concebem previamente o desenho e a forma que desejam dar ao objeto do seu trabalho. Ainda: 

o humano vai criando objetos para servir-se deles e atingir determinados objetivos. A cada 

objeto criado, novos objetos vão sendo necessários, ou os próprios objetos já criados vão 
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recebendo uma nova função, uma função diferente para a qual haviam sido criados 

(BAPTISTA, 2008, p. 194). Nesse processo, os humanos vão transformando a natureza e 

transformam a si mesmos, “num processo de transformação recíproca que converte o trabalho 

social num elemento central do desenvolvimento da sociabilidade humana” (ANTUNES, 2004, 

p. 8). 

 A criação de novos instrumentos, a partir do trabalho, promove as alterações na situação 

histórica concreta em que vive o humano, abrindo novas possibilidades, criando novas 

relações sociais, novos conhecimentos, novas habilidades e gerando novas necessidades que o 

conduzirão ao desenvolvimento futuro, num processo de acumulação constante (LESSA; 

TONET, 2008). Assim, os humanos vão desenvolvendo suas próprias forças, seus sentidos. À 

medida em que desenvolvem suas forças subjetivas é que eles dominam a natureza. Esta, por 

sua vez, é exterior ao homem, mas não pode ser compreendida sem ele. “O que sabemos da 

natureza é o resultado de uma atividade prática e teórica, uma luta entre o homem e a 

natureza: a humanização da natureza realiza-se pela „naturalização‟ do homem” (GADOTTI, 

2003, p. 48). 

 Nas sociedades organizadas na lógica capitalista, o trabalho deixa de ser uma ação 

consciente, objetiva e intencional do homem sobre os objetos e passa a ser explorado, 

alienado, coisificado, ou seja, os humanos vão perdendo o contato com o produto final de seu 

trabalho; o produto derivado do trabalho torna-se uma força independente e o trabalho deixa 

de pertencer ao produtor, este se torna alienado. 

 Na educação popular, o trabalho assume um caráter formativo, constituindo-se 

elemento constante na dimensão do popular. As ações pedagógicas, nessa perspectiva de 

educação, vêm buscando oferecer as condições para superar o trabalho na dimensão da 

produção de mera mercadoria ou como atividade externa ao homem e gerador de riqueza. 

Nessa educação, voltada aos interesses dos trabalhadores, “o trabalho intelectivo dos 

atores dessa educação percorre o caminho da produção de abstrações mais gerais com 

condições explicativas da situação de vida daquela comunidade ou grupo” (MELO NETO, 

2004, p. 170). Cabe salientar também que nesse processo educativo busca-se contribuir 

com a construção de novas relações entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, 

visando à superação dessa dicotomia.    

 Portanto, a educação popular, a partir de uma práxis transformadora, vem buscando 

construir uma sociedade integralmente democrática e participativa, contribuindo com a 

edificação dos sujeitos sociais capazes de gerir todas as dimensões e aspectos do seu 

próprio desenvolvimento, individual e coletivo (ARRUDA, 2009). Sendo assim, o 
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trabalho na educação popular é resgatado como uma atividade fundamental da vida 

humana, como ponto de partida do processo de humanização, como finalidade central do 

ser social, visto que somente essa concepção ontológica do trabalho é capaz de conduzir 

as necessárias transformações, buscando-se a superação dos processos de exclusão criados 

pelo capitalismo. 

 

2.4.3 Emancipação/Autonomia/Liberdade 

 

 Emancipação é um termo derivado do latim emancipare, refere-se “ao processo, 

individual e coletivo, de considerar pessoas ou grupos independentes e representa o processo 

histórico, ideológico, educativo e formativo de emancipar indivíduos, grupos sociais e países 

da tutela política econômica, cultural ou ideológica” (FEITOZA, 2008, p. 36). Conforme o 

Dicionário do Pensamento Marxista, o conceito de emancipação pressupõe liberdade em nível 

da eliminação dos obstáculos à emancipação humana, “ao múltiplo desenvolvimento das 

possibilidades humanas e a criação de uma nova forma de associação digna da condição 

humana” (FIGUEIRÊDO, 2008, p. 57). 

 Sendo assim, pensar em emancipação significa pensar num contexto de sociedades 

democráticas, pois a emancipação exige liberdade, igualdade, autonomia e desalienação, ou 

seja, pressupõe usufruir “de direitos civis, políticos e sociais, nos âmbitos individuais e 

coletivos, o que se desdobra em questões morais e éticas” (FEITOZA, 2008, p. 36).  

 Nessa perspectiva, Marcos Arruda (2009, p. 22) concebe a emancipação como “o ato 

pelo qual a pessoa adquiri governo de si própria, libertando-se da tutela, da servidão, da 

submissão. Refere-se, pois, à conquista da autonomia (ou da capacidade de autogerir-se)”.  O 

autor também assevera que:  

 

este é o primeiro atributo da educação libertadora – apoiar o Homo na conquista 

da autonomia e da autogestão no pensar e no agir, enquanto indivíduo e 

coletividade. A ele está ligado o que tenho proclamado como objetivo último da 

educação, a construção de sujeitos conscientes e ativos de sua própria evolução 

e desenvolvimento, da sua própria história e devir (ARRUDA, 2009, p. 22). 

  

 A partir da segunda metade do século passado, com as reflexões críticas sobre a 

educação enquanto reprodutora social e o debate sobre a autogestão, o conceito de autonomia 

foi associado à concepção emancipadora da educação. Essa autonomia significava, 

principalmente, ruptura com esquemas centralizadores. “Opunha-se a autonomia operária à 

burocracia estatal-partidária conservadora. Era uma forma de repensar a prática social, um 
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movimento de rebeldia contra doutrinas políticas mecanicistas [...]” (GADOTTI, 2004, p. 

254).  

 A autonomia, à luz da concepção freiriana, apresenta-se como a condição de cada 

humano de poder governar-se por si mesmo e de forma independente. Freire declara 

veemente (1996, p. 59) que “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 

imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. 

 A autonomia é uma categoria que também tem sido incorporada pelo ideário neoliberal, 

portanto, como destaca Oliveira (1996b, p.11): 

 

É preciso também atentar para a força de seu discurso ideológico e para as 

inversões que pode operar no pensamento e na prática pedagógica ao 

estimular o individualismo e a competitividade. Como contraponto, 

denunciando o mal estar que vem sendo produzido pela ética do mercado, 

Freire, anuncia a solidariedade enquanto compromisso histórico de homens e 

mulheres, como uma das formas de lutas capazes de promover e instaurar a 

„ética universal do ser humano‟. 

 

 Ao contrário do individualismo e da competitividade estimulada pela educação 

capitalista, Freire propõe uma pedagogia que oportunize ao sujeito ter autonomia. A conquista 

da autonomia põe o humano em condições de se emancipar. Essa educação libertadora 

advogada por Freire possibilita ao educando criar suas próprias representações de mundo, 

pensar estratégias para solucionar problemas e aprender a compreender-se como sujeito 

histórico. Nessa perspectiva, o sujeito se vê em condições de agir de maneira pertinente nas 

diversas situações, é capaz de defender seu ponto de vista de forma argumentativa e começa a 

perceber que a história se encontra em movimento, sendo reconstruída constantemente. Nesse 

processo educativo, o sujeito cria uma estrutura subjetiva que lhe permite agir na defesa de 

seus interesses individuais e coletivos. O humano passa a ter consciência de sua condição 

política, na interação com o mundo e com os outros humanos, e começa a aproveitar as 

oportunidades para agir. 

 Destarte, percebe-se que os aspectos individuais também concorrem para a construção 

de uma sociedade emancipada. Diferentemente da perspectiva neoliberal, em que os interesses 

individuais solapam os coletivos e onde a liberdade é concebida como responsabilidade de 

cada pessoa pelas condições de tornarem-se livres, a emancipação humana é um ato social, 

em que o humano, propenso à liberdade, busca espaços de autonomia, seja no plano 

individual ou coletivo. Na compreensão de Gramsci (apud ARRUDA, 2009, p. 33) “a 

liberdade individual não termina onde começa a dos outros, mas se desenvolve ainda mais 

quando se encontra com a dos outros”.  
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 Para Freire (2005), ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os humanos 

se libertam em comunhão mediatizados pelo mundo. Nessa perspectiva, ele nega a 

autoemancipação, defende a emancipação como ato social:  

 

[...] mesmo quando você se sente, individualmente, mais livre, se esse 

sentimento não é um sentimento social, se você não é capaz de usar sua 

liberdade recente para ajudar os outros a se libertarem através da 

transformação global da sociedade, então você só está exercitando uma atitude 

individualista (FREIRE; SHOR, 2001, p. 135). 

 

 A autonomia apresenta-se, portanto, como categoria conceitual fundamental no 

processo educativo de envergadura progressista, que tem a liberdade/emancipação humana 

como utopia. No cenário atual, a educação precisa estar atenta e inclinada à criação de 

condições que oportunizem mudanças nas diversas dimensões da vida humana (cultural, 

econômica, social e política). Essa práxis educativa transformadora pressupõe pensar sobre a 

autonomia como fundamento da emancipação intelectual e corporal dos humanos.  A 

educação, quando compreendida desse ponto de vista, oferece condições para que os 

educandos aprendam a estabelecer conexões entre as diversas dimensões da vida. 

 Desse modo, a emancipação é apropriação e experimentação do poder de pronunciar o 

mundo; é um fazer cotidiano e histórico permeado de desafios, sonhos, utopias, resistências e 

possibilidades. A educação é um instrumento importante para possibilitar que os humanos 

exercitem esse processo de emancipação/libertação. Atualmente, o desafio da educação 

popular de instituir uma emancipação humana que contemple tanto os aspectos materiais 

quanto os subjetivos, continua vigente. 

 

2.4.4 Participação 

 

 A educação popular é entendida como um processo dialético, transformador e 

participativo. Essa concepção de educação prioriza a reorientação da vida social dos grupos 

populares. A dimensão política humanística dessas práticas educativas desenvolvidas no 

interior de empreendimentos econômicos solidários populares estimula a transformação da 

realidade por meio da leitura crítica e consciente do mundo. Tais ações estão voltadas à 

conquista coletiva da igualdade, da liberdade e da justiça. 

 A participação torna-se a mola propulsora da dinâmica educativa, objetivando assegurar 

a conscientização de grupos populares para a elaboração de alternativas que busquem resgatar 

direitos que lhe foram negados.  Todavia, deve-se ter cuidado ao tratar dessa categoria, pois, 
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como lembra Bordenave (2007), a participação pode ser adaptadora, visando apenas o 

melhoramento de uma situação específica, ou ser integradora, com intenção de transformação, 

visando à modificação das estruturas econômicas e sociais. Portanto, a participação “pode se 

implantar tanto com objetivos de libertação e igualdade como para a manutenção de uma 

situação de controle de muitos por alguns” (BORDENAVE, 2007, p.12).  

 É necessário fazer um exercício de repensar a participação (BRANDÃO, 2001). A 

participação é uma categoria que precisa ser analisada com ponderação, considerando-se as 

qualidades de participação, reconhecendo e apreendendo os diversos fatores que interferem na 

sua determinação.  

 Segundo Peruzzo (1998, p.73) “o termo participação chegou a tornar-se um modismo 

[...] podendo significar desde o mero assistir até o pleno tomar parte ativamente”.  Nesse 

sentido, Gohn (2004, p. 24) defende que “a participação deve ser ativa, considerando a 

experiência de cada cidadão que nela se insere e não tratá-los como corpos amorfos a serem 

enquadrados em estruturas prévias”.  

 A participação que interessa na perspectiva da educação popular é aquela que ocorre 

quando os grupos populares se percebem e se fazem perceber como sujeitos históricos e 

exigem o devido respeito ao seu ser, e ao seu vir a ser. A participação passiva que se 

estabelece quando a população se limita passivamente a receber benefícios, não promove a 

libertação dos humanos. Muito pelo contrário, favorece o status quo, impossibilitando a 

tomada de consciência da realidade. 

 Participar deve significar lutar para que o Estado cumpra seu dever. Jara (1998) 

ressalta que participar é tomar parte nas decisões e não apenas ser informado, 

consultado ou receber parte de algum recurso. Para ele, decidir é ter poder.  

 Ainda na concepção de Jara (1998), as possibilidades de mudança social de 

comunidades pobres, seja no campo ou na cidade, partem da geração de energias políticas e 

da construção de uma base mínima de poder. O autor ressalta que os processos sociais são 

determinados pelas percepções, representações, atitudes e sentimentos da comunidade. 

Portanto, as transformações sociais estão subordinadas ao empoderamento das pessoas e dos 

grupos de pessoas, no sentido de controlar suas próprias vidas, desempenhando o papel de 

sujeitos e não de objetos, capazes de definir suas próprias agendas e tomarem decisões. 

 Isso só será possível pela via da participação ativa. As pessoas que participam 

passivamente não conseguem assegurar seus direitos. Os indivíduos que vivem em 

comunidades pobres não são capazes de combater a pobreza partindo da passividade. Daí a 
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necessidade da educação popular como espaço de encorajamento e fortalecimento desses 

sujeitos.  

 Brandão (2001) diz que o desafio da participação é saber a que tipo de poder ela serve e, 

portanto, a que projeto político de “desenvolvimento” ou de transformação ela aponta. Para 

ele, a ideia de participação em si mesma não serve para sustentar projetos de educação 

popular, visto que a participação “é uma categoria ambígua e sujeita a ser proposta como base 

de ações de educação tanto como um meio de fortalecimento de saber-poder popular, tanto  

quanto como fundamento de programas pedagógicos de simples manipulação” (BRANDÃO, 

2001, p. 117).  

 O autor não tem dúvida de que: 

 

Muitas práticas de trabalho popular desenvolvidas por grupos de mediação 

ajudam muito no surgimento ou o fortalecimento de grupos e modos de 

participação popular orgânica. Modos de participação política em que a 

classe na comunidade explicita os seus interesses, define os seus caminhos 

enfrenta as suas próprias divisões, os seus impasses, e estabelece as suas 

metas. Modos de participação que, superando as formas tradicionais 

defasadas de vida e representação da vida comunitária, resistem aos esforços 

de modernização dos programas manipuladores, e coexistem com aqueles 

que colocam a educação, por exemplo, como um trabalho a serviço dos 

movimentos populares (BRANDÃO, p. 116, grifo do autor). 

 

 No capitalismo, o trabalho assalariado e as formas de precarização de trabalho revelam-

se como experiências de despoderamento e de incremento da tendência do sistema a dividir o 

mundo entre poderosos e submissos (ARRUDA, 2009).  A educação popular, ao propor a 

reinvenção de novas relações humanas, pode ser um importante instrumento nos processos de 

libertação desses sujeitos e de toda sociedade. Isto acontece porque a educação popular 

“propõe-se desvendar com o trabalhador os mecanismos e a lógica deste processo alienador e 

desagregador, como ponto de partida para a criação de uma nova lógica” (ARRUDA, 2009, p. 

66), que seja integradora, autonomizadora, colaborativa e solidária. 

 No cenário atual, a educação popular retoma valor e sentido, porque é necessário 

recuperar o poder da educação como um instrumento de transformação social. Esse novo 

cenário requer uma revisão profunda do sentido e método que tem caracterizado a educação 

popular para que ela seja utilizada como estratégia de construção da participação popular para 

reorientação da vida social. Pela via da educação popular, os humanos e os grupos são 

trabalhados pedagogicamente para serem capazes de analisar criticamente a realidade e 

aperfeiçoar as estratégias de luta e de enfrentamento. Assim, a superação de um dado 

problema social acontece com a ampliação dos esforços de interação cultural e de negociação 



91 
 

entre os diversos sujeitos envolvidos para construir de forma compartilhada o conhecimento e 

a organização política. Isto é possível mediante as práticas pedagógicas desenvolvidas pela 

educação popular. 

 

2.4.5 Diálogo 

 

 Embora seja tão antigo quanto a educação, o diálogo só passou a ter uma “maior 

importância, como idéia [sic] central da pedagogia, a partir do movimento da escola nova
34

” 

(GADOTTI, 2004, p. 13), visto que foi utilizado pelos teóricos escolanovistas como 

instrumento para a construção de relações democráticas, assumindo uma posição contrária à 

postura autoritária da escola tradicional.  

 Inicialmente, compreendia-se o diálogo como uma relação privilegiada entre dois 

sujeitos, como o entendia Sócrates, em igualdade de condições e na reciprocidade. Entretanto, 

essa concepção aristocrática do diálogo, ao confrontar-se com as condições concretas da 

prática pedagógica e com as desigualdades sociais, é impedida de realizar o seu ideal 

dialógico (GADOTTI, 2004). A partir da década de 1960, frente às novas condições 

históricas, a compreensão de diálogo ganha um novo sentido: o sentido político das relações 

educativas.  

 Assim, o diálogo passa a ser concebido como um importante instrumento para 

superação da consciência ingênua, pois se trata de uma categoria política da relação 

educadora. Apresentando-se, portanto, como componente essencial do processo de construção 

democrática, visto que ele não se reduz ao “sentido restrito de busca de consensos ou 

conciliações para evitar disputas ou confrontos ideológicos de classes”, mas apresenta-se 

como “exercício concreto de se poder aceitar o risco de não prevalecer o seu ponto de vista ou 

opinião” (MELO NETO, 2001, p. 58).  

 Freire ressalta o caráter horizontal do diálogo. Nesse sentido, todos que fazem parte do 

processo comunicativo ou educativo emergem como sujeitos e os desejos, as necessidades e 

os interesses de todos são considerados numa reflexão conjunta que favorece a criticidade e a 

problematização. Desse modo, Freire (1985, p. 107) concebe o diálogo como: 

 

Uma relação horizontal de A com B [...]. Nutre-se do amor, da humildade, da 

esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os 

dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um 

                                                 
34

  Ver a teoria da escola nova na obra “Escola e Democracia” de Dermeval Saviani. 



92 
 

no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de 

simpatia entre ambos. Só aí há comunicação. 

 

 Na compreensão desse educador, o diálogo só poderá ser efetuado quando a palavra for 

analisada como mais do que um meio. Segundo ele, há duas dimensões constitutivas da 

palavra: a ação e a reflexão. Sem a ação não há reflexão, e a palavra transforma-se em 

verbalismo. Por outro lado, a ação sem a  reflexão se transforma em ativismo, que também 

nega o diálogo. Na concepção freiriana, a palavra verdadeira é práxis transformadora
35

. Fora 

da práxis, as pessoas não podem se transformar em seres humanos, visto que existir 

humanamente significa pronunciar o mundo e modificá-lo.   

 O pensamento comunicacional e dialógico de Paulo Freire (1995), afirma que a 

educação é comunicação, é diálogo na medida em que não é transferência nem transmissão de 

saber e de cultura, não é o ato de depositar informes nas pessoas, mas sim a troca de 

experiência entre indivíduos cognoscentes, ou seja, é um encontro de sujeitos interlocutores 

que buscam a significação dos significados.   

 Paulo Freire evidencia duas concepções opostas de educação: a concepção “bancária” e 

a concepção “problematizadora”.  

 A concepção bancária tem como filosofia de trabalho a disseminação do conhecimento 

de uma forma mecânica, verticalizada de cima para baixo, como se o educando fosse 

despossuído de um saber e utilizado como um receptáculo de conteúdos (FREIRE, 1995). A 

despeito dessa perspectiva de educação, Hurtado (1992, p. 47) enfatiza que há programas 

educativos que, atendendo aos interesses do sistema dominante, propõem objetivos 

“normalizadores” de aprendizagem e são executados “em conteúdos fortemente ideologizados 

que são „transmitidos‟ verticalmente – bancariamente – através de métodos de recepção 

passiva por parte dos educandos e mediante técnicas e ferramentas com igual objetivo”.  

 Essa concepção bancária de educação corrobora a divisão entre os que sabem e os que 

não sabem, negando qualquer possibilidade de diálogo. Nessa compreensão de educação, o 

outro tem sua existência negada, este é dominado e lhe é subtraído o direito à sua própria 

palavra. No entendimento de Melo Neto (2008, p. 23), “esta negação é a concretização da não 

                                                 
35

  Vázquez entende a práxis como uma unidade indissolúvel entre teoria e prática, numa relação de autonomia e 

interdependência mútua. A práxis na concepção desse filósofo “é a categoria central da filosofia que se 

concebe ela mesma não só como interpretação do mundo, mas também como guia de sua transformação” 

(2007, p. 5). Essa práxis transformadora, ele chama de práxis revolucionária, que é a dos grupos ou classes 

sociais, visando a transformação da sociedade. Na concepção gramsciana, a filosofia da práxis “tenta 

ultrapassar a filosofia primitiva do senso comum, conduzindo as massas a uma mais elevada concepção de 

vida, num processo de esclarecimento levado a cabo por participantes auto-conscientes [sic]”(MORROW; 

TORRES, 2004, p. 37). 
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existência do outro, a ausência de um outro ser. Com a negação da história ao outro, também 

lhe é sugado o seu ser mais, provocando a existência de um ser menos, levando-o à alienação 

de si mesmo”. Por conseguinte, o humano passa a não ter história e a não produzir cultura, 

tornando-se, assim, desumanizante e passivo diante do mundo. Para superar essa situação, o 

ser humano precisa se apropriar da herança cultural e se apoiar na experiência por meio da 

linguagem, transformando-se num sujeito capaz de construir e reconstruir seus novos 

contextos. Destarte, podem ser capazes de enfrentar esse desafio, sendo construtores de sua 

história e recriadores de sua cultura, elaborando, portanto, a sua própria identidade.   

 Então, se o diálogo é uma exigência da existência humana e, se 

 

[...] ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos 

endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se 

a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se 

simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes (FREIRE, 

1979, p.79). 

 

 Portanto, a concepção freireana deixa claro que a educação precisa ser concebida como 

um ato dialógico, ou seja, como um encontro entre interlocutores que buscam no ato de 

conhecer a significação da realidade e na práxis o poder da transformação. Diferentemente da 

educação bancária, a concepção problematizadora prioriza o diálogo e a cultura do educando. 

Nessa visão de educação, percebe-se o educando como um ser pensante, possuidor de um 

acúmulo de conhecimentos históricos, culturais, individuais ou coletivos que fazem com que 

ele esteja inserido no mundo do saber. 

 O educador que luta pela libertação considera a cultura do educando e a consciência 

crítica
36

 que este tem de sua realidade. O conteúdo trabalhado por ele corresponde à 

devolução organizada e sistematizada dos elementos que o próprio educando forneceu-lhe de 

forma desestruturada.  O diálogo inicia-se, portanto, a partir do momento em que o educador 

procura o conteúdo programático junto aos educandos, pois, a sua dialogicidade começa “[...] 

não quando o educador-educando se encontra com os educando-educadores em uma situação 

pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai dialogar com estes [...] 

(FREIRE, 2005, p. 96). Nesse momento, há a ruptura da relação desigual estabelecida pela 

não realização do diálogo. Nessa perspectiva, a relação democrática entre os humanos faz 

                                                 
36

  Hurtado (1992, p. 46) diz que não se trata apenas de desenvolver a consciência crítica, “mas deve-se dar a 

este fato o sentido de „consciência solidária‟, e esta, em termos de „solidariedade de classe‟, que se torna 

prática transformadora na medida em que se converte em solidariedade organizada de classe”.   
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surgir uma outra dimensão cultural que é a transformação do humano em um ser atuante no 

mundo, transformando-o em sujeito nesse mesmo mundo, desenvolvendo a cultura da palavra.  

 Nessa perspectiva, Brennand (2006, p. 71) compreende a prática dialógica advogada por 

Freire como: 

 

um caminho fecundo para o desenvolvimento de ações que tenham como 

propósito quebrar o ciclo dominador da educação bancária onde examinar ou 

validar verdades compete a sujeitos individuais dotados de razão e caminhar 

para ações que privilegiem a ação de sujeitos grupais, capazes de interagir e 

comunicar-se. 

  

 O diálogo possibilita a superação das formas existentes de opressão e a libertação da 

prisão, da ignorância e da inconsciência. É pelo diálogo que a educação popular caminha na 

direção de uma educação como produção humana e não meramente como transmissão do 

conhecimento. Desse modo, na sua trajetória histórica, a educação popular traz como 

princípio a liberdade e a emancipação de homens e mulheres menos favorecidos por meio do 

diálogo. 

 Cabe ressaltar também que, como lembra Hurtado (1992, p. 57) “a diferença clara entre 

estas duas práticas está na concepção, na intenção e nos moldes de interpretação. No projeto 

político que se defende. Está, pois no seu conteúdo e compromisso de classe [...]”. Dessa 

forma, o diálogo se coloca como condição essencial para reconstruir a realidade concreta que 

atualmente a classe trabalhadora vem vivenciando, possibilitando tornar sua realidade mais 

humana e significativa. O diálogo vai estabelecendo-se e constituindo-se como historicização 

do mundo à medida que o dialogante conscientiza-se de que é autor de sua própria história. 

Nesse processo, a palavra é a práxis humana, constituída pela ação e reflexão. Práxis que se 

realiza pelo diálogo. 

 

2.5 EDUCAÇÃO NA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA: UM NOVO PROJETO 

SOCIETÁRIO SOB A ÓTICA DA EDUCAÇÃO POPULAR 

 

 No século XIX, Marx e Engels escreveram que “A história de todas as sociedades até 

agora tem sido a história das lutas de classe” (MARX; ENGELS, 2008, p. 8). Estamos no 

século XXI e a frase desses filósofos continua atual. O capitalismo passou por diversas crises, 

mas continua existindo. Sua existência deve-se ao poder que ele tem de dissolver a dignidade 

humana no valor de troca “e substituir as muitas liberdades, conquistadas e decretas, por uma 

determinada liberdade, a do comércio” (MARK; ENGELS, 2008, p. 12). 
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 A economia popular solidária, enquanto possibilidade de um novo projeto societário, 

objetiva desconstruir as relações de exploração e opressão engendradas pelo capital e, assim, 

resgatar a dignidade e as liberdades humanas. Claro que o caminho percorrido para essa 

conquista é longo e complexo, mas a caminhada se faz caminhando e esse caminho se dá 

dentro de um processo educativo. Caminhar na direção da emancipação humana exige 

aprender novos valores e novos jeitos de viver. Isso significa reeducação, mas uma 

reeducação que não seja nos moldes da educação criada pelo capital
37

, visto que não é uma 

reeducação para alimentar a alienação e a intolerância do “deus Mercado”. 

 Precisa ser uma educação que favoreça a cidadania ativa
38

, a democracia participativa, a 

produção e a formação para o trabalho e a participação política ativa e consciente dos sujeitos. 

Uma educação cuja práxis seja transformadora, capaz de combinar o trabalho manual com o 

trabalho intelectual. Nessa perspectiva, a educação popular apresenta-se como uma 

possibilidade concreta.  

 A essencialidade da educação popular, no avanço da economia popular solidária, 

justifica-se por ela ser uma perspectiva educativa que se diferencia e se contrapõe ao ideário 

neoliberal, colocando-se a favor das classes desfavorecidas. Isso pode ter dois significados, na 

compreensão de Streck (2010, p.1): “pode significar a reivindicação de espaço na estrutura 

existente, mas pode também representar o engajamento na luta por rupturas e pela busca de 

novas possibilidades de organização da vida comum”.  

 A educação popular, ao mesmo tempo em que vem atuando na desconstrução da 

verdade das elites, tirando seu véu ideológico
39

, trabalha na construção de uma outra verdade 

para que uma nova forma de se viver possa ser pensada e materializada. Em outras palavras, 

ela vem escavando e desconstruindo crenças e ideias elaboradas em um determinado 

momento histórico e que se apresentam às novas gerações como verdades absolutas, como 

algo imutável e único, para desmobilizar e excluir a maioria dos seres humanos. Portanto, a 

educação popular compromete-se com a mudança da história e assume uma postura 

                                                 
37

  E educação engendrada pelo capital forma pessoas e trabalhadores submissos, desinformados, dilacerados, 

sem auto-estima, sem altivez, inseguros, perplexos e sem esperança. Prepara pessoas para explorar e dominar 

outras pessoas e a natureza em geral. No dizer de Sales (2001, p. 115), é a educação que “ajuda os atuais 

detentores dos bens, poder e informações a serem mais sabidos e espertos”. 
38

  Cidadania ativa é compreendida como a capacidade das pessoas exercerem crítico e propositivamente a 

condição de protagonistas de sua própria vida. Essa cidadania vai sendo historicamente conquistada, mantida 

e ampliada, mediante a ativa participação individual e grupal nos processos sociais de decisão (CALADO, 

2001). 
39

  Paulo Freire (1996) ressalta que a ideologia tem a capacidade de penumbrar a realidade, de “miopizar”, de 

ensurdecer, fazendo as pessoas aceitarem docilmente o cínico discurso neoliberal que proclama ser o 

desemprego mundial uma das desgraças do século, ou ainda que os sonhos não existem mais e que é chegado 

o fim da história. 
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revolucionária, pois, como declarou Saviani (2008, p. 38) “toda postura revolucionária é uma 

postura essencialmente histórica, é uma postura que se coloca na direção do desenvolvimento 

da história”. Isso é o que Gramsci denomina ideologia orgânica necessária ou historicamente 

construída
40

. 

 Saviani (2008, p. 30), analisando a interferência da sociedade na dinâmica da escola, 

afirma que:  

[...] a escola é determinada socialmente: a sociedade em que vivemos, 

fundada no modo de produção capitalista, é dividida em classes com 

interesses opostos; portanto a escola sofre a determinação do conflito de 

interesses que caracteriza a sociedade. Considerando-se que a classe 

dominante não tem interesse na transformação histórica da escola (ela está 

empenhada na preservação de seu domínio, portanto, apenas acionará 

mecanismos de adaptação que evitem a transformação), segue-se que uma 

teoria crítica (que não seja reprodutivista) só poderá ser formulada do ponto 

de vista dos interesses dos dominados. 

  

 A educação popular em economia popular solidária assume e defende os interesses e 

necessidades dos dominados. Por meio de uma práxis libertadora, espera-se que a classe 

trabalhadora rompa com a reprodução das relações de dominação e exploração alimentada 

pelo modo capitalista de produção. Nesse processo educativo, busca-se transformar o 

trabalhador em um agente político, pensante, atuante, capaz de construir, desconstruir e 

reconstruir saberes, verdades, ideias, sentimentos, desejos, e relações. Nessa perspectiva de 

educação, o sujeito está sempre em movimento, transformando-se, transformando os outros e 

transformando o mundo. É um processo contínuo e permanente de construção, desconstrução 

e reconstrução. 

 No pensamento freiriano
41

, a educação popular é concebida como um “esforço de 

mobilização, organização e capacitação das classes populares; capacitação científica e 

técnica
42

. Entendo que esse esforço não se esquece, que é preciso poder, ou seja, é preciso 

transformar essa organização do poder burguês que está aí [...]” (FREIRE; NOGUEIRA, 

                                                 
40

  Frigoto (2009) explica o significado gramsciano de ideologia. Ele diz que Gramsci indica a existência de 

ideologia não-orgânica ou arbitrária e ideologia orgânica necessária. A primeira é a que busca ocultar, 

falsear, mistificar e conciliar interesses historicamente antagônicos entre as classes com objetivo de garantir o 

domínio da classe dominante, através do consentimento das classes subalternas. A ideologia orgânica 

necessária ou historicamente necessária é constituída pelos valores, concepções e visão de mundo, modos de 

pensar e sentir das classes subalternas a partir das quais se movimentam, adquirem consciência de sua 

posição e lutam por determinados objetivos. 
41

 Paulo Freire (1920–1997) é reconhecido como um autor e educador brasileiro que trouxe significativas 

contribuições para a história da educação brasileira em geral, especialmente à educação popular.    
42

  Conforme Jara (1994) adverte, essa capacidade técnica não pode ser meramente tecnicista, mas deve ser 

também política para possibilitar a participação dos trabalhadores na gestão de uma nova economia. 
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2007, p. 19). Esse poder burguês exacerba os processos de exploração e alienação de todas as 

formas de exclusão e violência e produz desertos econômicos e humanos (FRIGOTTO, 2009).  

 Para que a organização do poder
43

 burguês seja desconstruída, é necessário que os 

educadores populares tenham, de fato, uma visão nítida, clara em relação a seu projeto e 

assumam a politicidade de sua prática. A esse respeito, Freire (2001, p. 25) escreve: 

 

[...] Não posso reconhecer os limites da prática educativo-política em que me 

envolvo se não sei, se não estou claro em face de a favor de quem pratico. O 

a favor de quem pratico me situa num certo ângulo, que é de classe, em que 

divisa o contra quem pratico e, necessariamente, o por que pratico, isto é, o 

próprio sonho, o tipo de sociedade de cuja invenção gostaria de participar. 

  

 Kuenzer (2009, p. 191) também destaca o papel da política na educação e adverte que a 

democratização do saber não está dada, “mas se constitui numa conquista da classe 

trabalhadora, que define a importância política da educação enquanto mediadora das relações 

de classe”. 

 Torna-se importante colocar que o ponto de partida e de chegada para a realização das 

atividades educativas é o mundo do trabalho, são as relações concretas. A esse respeito, a 

autora enfatiza: 

 

[...] toda e qualquer educação é educação para o trabalho, e contém uma 

dimensão intelectual, teórica, e outra instrumental, prática, na medida em 

que ela interfere de algum modo nas formas de inserção do homem com a 

natureza, com os outros homens e consigo mesmo. Esta afirmação serve para 

a educação em todos os níveis, popular ou institucional, na escola, na 

fábrica, na família, no sindicato ou em outra instituição qualquer, uma vez 

que a educação não é privilégio da escola, mas ocorre no seio das relações 

sociais [...] (KUENZER, 2009, p. 192). 

 

 Coadunando com essa perspectiva, Prestes (2001, p.166) defende que o trabalho 

passaria a ser “„princípio e fim educativo‟, „fonte de conhecimentos‟ e gerador de novas 

práticas sociais”. A autora ainda expõe a possibilidade de os empreendimentos de grupos 

excluídos serem eleitos como “eixo da educação popular”, nesse contexto da economia 

globalizada.  
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 Adolfo Sánchez Vázquez, no seu livro “Filosofia da Práxis”, afirma que “o poder é um instrumento de 

importância vital para a transformação da sociedade”. Para ele, a práxis política pressupõe a participação de 

amplos setores da sociedade. Tal práxis persegue determinados fins que correspondem aos interesses radicais das 

classes sociais, e em cada situação concreta a realização desses fins é condicionada pelas possibilidades objetivas 

inscritas na própria realidade (2007, p. 231). 
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  Conforme Prestes (2001, p. 166), a educação popular pode ser vinculada à luta pela 

sobrevivência e poderá ser reproduzida “no âmbito da educação para o trabalho, na 

aprendizagem de novas relações de trabalho e na organização econômica dos excluídos”. 

Também discorrendo sobre a importância do papel da educação popular na economia popular 

solidária, Gadotti (2000, p. 15) esclarece: 

 

[...] Se a educação popular não morreu, como modelo teórico e como prática 

social, foi porque soube ler esse novo contexto. Para além da pura 

conscientização e da organização popular, a educação popular preocupa-se 

hoje com a produção e a formação para o trabalho, que não confunde com a 

profissionalização. [...] O trabalho, a produção, estão cimentados com o 

projeto político-pedagógico da educação popular. A educação popular não 

está fazendo hoje uma opção entre desenvolvimento e luta cultural, como 

fazia ontem, porque agora se percebe melhor do que antes que ambos fazem 

parte da mesma necessidade humana de desenvolvimento popular. 

 

 Gadotti, nessa citação, faz uma colocação interessante a respeito da (re)significação da 

educação popular nos tempos atuais que merece destaque. Segundo ele, a educação popular 

sobreviveu como teoria e prática social por ter feito uma leitura correta do atual cenário. Essa 

também parece ser a opinião de Streck (2010, p. 1); em sua reflexão sobre os movimentos 

sociais e a educação popular, adverte que “[...] na medida em que os movimentos sociais se 

reconfiguram no cenário regional, nacional e internacional, também a educação popular 

precisa perguntar-se pelo seu lugar de onde faz a sua leitura de mundo e a sua intervenção”. 

Essa reflexão é importante porque a educação popular, por muitos, é:  

 

[...] considerada aqui e ali como uma forma de trabalho em vias de extinção, 

ou mesmo como um desvio episódico e inconsequente de modalidades mais 

estabilizadas e ortodoxas de educação não-formal, a educação popular 

repete, ao longo dos últimos 20 anos, em vários países, números dificilmente 

alcançados por outra qualquer área de seu campo (BRANDÃO, 1984, p.13). 

 

 O fato é que a educação popular continua viva no atual momento histórico. Ratificando, 

portanto, as previsões de Souza (2004), que compreende a educação popular como uma 

proposta político-pedagógica que se apresenta pujante e com muitas perspectivas. Segundo 

ele, mesmo tendo enfrentado a crise dos paradigmas científicos e sociais, a educação popular 

aponta para novas perspectivas existenciais, sociais e educativas, capazes de enfrentar o novo 

século. No entendimento de Jara (1994, p. 95), não será a existência de correntes pedagógicas 

renovadoras que impulsionará a educação popular, mas serão sim as exigências objetivas do 

movimento de massa o que impulsionará a redefinição política das concepções educativas. 
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 Entre a década de 1980 e 1990, inicia-se a discussão em torno da refundamentação ou 

refundação da educação popular. Esse debate tivera como pano de fundo a crise do 

socialismo, a ascensão do ajuste neoliberal e o surgimento de um pensamento único. A 

refundamentação não estava circunscrita apenas à educação popular; “a escola também se 

abre como possibilidade de uma educação transformadora, sendo importante espaço para seu 

desenvolvimento mais amplo” (KAY, 2007, p. 104). 

 Essa ampliação dos espaços onde deveriam acontecer as práticas orientadas pela 

concepção de educação popular também foi um ponto destacado por Paludo (2006, p. 56-57), 

ao elencar os elementos da ressignificação e refundação da educação popular, como pode ser 

observado a seguir: 

 

a) a educação do povo, orientada pela concepção de Educação Popular, já não é uma 

prática exclusiva dos espaços não-formais, pois muitos educadores fazem o exercício 

de sua vivência nas escolas ou nos espaços formais de educação das classes populares; 

b) novo entendimento do que seja ou de como deve se processar o poder popular. Há um 

reforço da dimensão do empoderamento, da autonomia e do protagonismo; 

c) o referencial da conscientização política já não dá mais conta de uma concepção 

ampliada das necessidades de transformação social, havendo a necessidade de agregar 

à conscientização política dois aspectos. Primeiro, uma visão mais alargada de 

conscientização, que além de política, seja ecológica, respeite a diversidade cultural, 

geracional, religiosa e étnica, de gênero, com firmeza ética e estética; o segundo 

aspecto diz respeito à compreensão de que um trabalho educativo na perspectiva de 

constituição de racionalidades mais alargadas e em movimento necessita que se 

trabalhe com uma visão integral e integrada (corporeidade, espiritualidade, emoção e 

racionalidade) de ser humano e de mundo – somos seres de e em relação. 

d) consideram-se como dimensões centrais no processo educativo: a) cultural: visando o 

resgate da cultura, a construção da identidade, a leitura crítica da realidade, o respeito 

à diversidade e a vivência da interculturalidade; b) ética: com forte aporte para a 

vivência dos valores, diálogo, participação; c) a dimensão produtiva: resgata-se o 

trabalho também como formador do humano; d) a dimensão psicoafetiva: importância 

do amor, da alegria e da espiritualidade; e) a dimensão corporal: cuidado com a saúde 

e com o corpo;  

e) a pedagogia da educação popular desdobra-se num processo educativo que deve 

abdicar da doutrinação e apostar no diálogo, na capacidade reflexiva e de 
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discernimento das classes populares. A ordem do dia parece ser a de que é necessário 

começar já a construção de um outro modo de vida. 

 

 A partir desses apontamentos de Paludo, consegue-se perceber o quanto a realidade é 

complexa e constituída de várias dimensões que se entrecruzam e fazem parte de uma 

totalidade social. “Daí o cuidado para não negar e nem idolatrar o poder econômico ou 

político, subordinando as demais dimensões que estão entrelaçadas a estas e que são tão 

significativas quanto o político e o econômico” (MARCON, 2009, p. 44). A partir de uma 

perspectiva dialética, a educação popular busca compreender como essas diferentes 

dimensões da realidade se articulam e se entrecruzam.  

 Portanto, a partir dessa leitura crítica da nova realidade histórica em que se encontram 

os humanos e da reflexão sobre sua prática historicamente construída, a educação popular vai 

se reconfigurando, levantando e sistematizando elementos orientadores de um projeto 

educativo emancipador. Assim, configura-se em: 

 

[...] um conjunto de valores; um compromisso; uma postura [...], 

possibilitando [...] uma nova cultura pedagógica que interprete o povo 

brasileiro, não para educá-lo e controlá-lo [...]. Ao contrário para [...] captar 

e compreender os tensos processos de produção de cultura e dos saberes 

populares, em suas práticas sócio-culturais [sic] e políticas e em movimentos 

de libertação [...], neste momento histórico de reorganização do capitalismo 

e do aprofundamento da miséria, da exploração e das privações que passam 

as classes desfavorecidas na América Latina e no Brasil (KAY, 2007, p. 11). 

 

 A educação popular em economia popular solidária, portanto, entende que é necessário 

mudar as relações de dominação e exploração que determinam as condições sociais de vida da 

maioria dos trabalhadores. Todavia, “essas transformações somente se efetivam de modo 

radical quando produzem novos valores, novos comportamentos, novas práticas, etc.” 

(MARCON, 2009, p.45), ou seja, quando há uma efetiva transformação cultural.  

 Então, é no trabalho e na produção coletiva que trabalhadores e trabalhadoras começam 

a vislumbrar mudanças nas diversas dimensões de suas vidas e, consequentemente, melhoria 

da qualidade dessas vidas. Assim sendo, a educação popular se revela importante na medida 
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em que vem contribuindo para a construção de processos cotidianos
44

 de melhoria da 

qualidade de vida e de um outro modo de viver, bem como, se colocando em permanente 

vigilância e em luta às mudanças que vão se processando na estrutura (PALUDO, 2006). 

Assim, a pedagogia da educação popular vem se mostrando em condições de promover uma 

adequada aprendizagem, visto que tem possibilitado um contexto bastante produtivo: 

 

Um contexto dinâmico, participativo, que propõe continuamente à 

comunidade novos problemas resolúveis – de diversos graus de 

complexidade e esforço comunitário – é altamente estimulante para a 

aprendizagem, sobretudo se conteúdos e procedimentos educativos estão 

abertos a essa variável problemática cotidiana (CORAGGIO, 2000, p. 225-

226).  

 

 Essas novas aprendizagens, esses novos valores, novos comportamentos e as novas 

práticas realizadas por homens e mulheres da classe trabalhadora favorecem a melhoria das 

suas condições de vida. Cabe salientar que a melhoria na vida dessas pessoas não é traduzida 

exclusivamente por meio de números, mas sim “na conquista e constituição de uma outra 

ordem social (leia-se: social, política, econômica, cultural)” (BRANDÃO, 2001, p. 48). Assim 

sendo, a educação popular se apresenta como estratégia que surge da conjunção dialética de 

vários fatores sociais (econômicos e ideológicos) e pedagógicos inserida na práxis cotidiana 

dos sujeitos coletivos. A educação popular coloca-se como dinamizadora do aspecto 

organizativo pelo potencialização da dimensão educativa própria das ações sociais. Souza 

entende que “a dimensão pedagógica da prática organizativa das ações coletivas é ela mesma 

uma contribuição insubstituível para a produção da cidadania entre as camadas da classe 

trabalhadora” (SOUZA, 2004, p.170).  

 Discutindo o papel da educação popular nessa proposta de organização econômica e 

social, pode-se perguntar: como vem se desenvolvendo esse processo educativo nas 

incubadoras de empreendimentos solidários populares? E, ainda, que elementos da educação 

popular estão presentes nessa prática social? 
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  À luz da compreensão de Calado (2001, p. 141), “cotidiano é uma complexa e vasta rede de relações 

humanas tecidas de numerosos fios, que correspondem à multiplicidade de sentidos de que são portadoras 

ações, práticas, fatos, situações, acontecimentos, circunstâncias que envolvem o dia-a-dia dos seres humanos 

e dos grupos sociais, em lugar, e tempo socialmente determinados, desconstruídos e reconstruídos”.  
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3  EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, EDUCAÇÃO POPULAR E ECONOMIA 

POPULAR SOLIDÁRIA  

   

3.1 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA BRASILEIRA: Concepções Históricas 

 

 Historicamente, a extensão vem sendo utilizada em diversas situações sociais e com 

diferentes intencionalidades políticas e variados itinerários metodológicos. A América Latina 

iniciou suas atividades de extensão a partir do movimento estudantil e das universidades 

populares. No Brasil, as primeiras atividades extensionistas surgiram na Universidade Livre 

de São Paulo, com cursos, palestras e conferências oferecidas, gratuitamente, à população.  

 A primeira vez que a extensão universitária brasileira adquiriu um estatuto oficial foi 

com a reforma do ensino superior, proveniente da Reforma Francisco Campos em 1931, que 

apresentou como principais novidades: a criação do Conselho Nacional de Educação, as 

transformações de ensino secundário e do ensino profissional e a criação das universidades 

(DUBEUX, 2007).  

 Essas atividades extensionistas abordavam diversas temáticas, porém, estas eram 

desvinculadas do movimento social e não tinham um viés de mudança. Essas ações estavam 

mais interessadas em atender ao idealismo da comunidade acadêmica do que responder aos 

interesses e necessidades da sociedade (MELO NETO, 2004, p.34). 

 A abertura da universidade à população ocorreu a partir das críticas que surgiram a 

respeito de seu caráter intrínseco, isto é, do ensino e da pesquisa estarem mais voltados para o 

seu interior do que responder às necessidades e interesse do povo. A partir dessa crítica surge 

a concepção de que o conhecimento deve ser de acesso ao povo e ser de natureza 

revolucionária.  

 Como relevante experiência extensionista dessa concepção revolucionária, destaca-se o 

Serviço de Extensão Cultural, desenvolvido na Universidade de Recife, no final dos anos 50 e 

início do seguinte. Esse serviço foi responsável pelo desenvolvimento de relevantes trabalhos 

de Alfabetização de Jovens e Adultos (EJA), na perspectiva freiriana (JEZINE, 2002, p. 107). 

A respeito desse período e dessa concepção de extensão universitária, Dubeux (2007, p. 3) 

escreve: 

No período subsequente à destituição de Vargas, a partir de 1945, a extensão 

universitária toma forma e se consolida enquanto projeto político. Nos anos 

50, a necessidade crescente de mão-de-obra qualificada para a indústria 

orienta as pesquisas e reformas educacionais para os campos produtivo e 

profissional. Paralelamente, a população exerce uma pressão cada vez maior 

pelo acesso à educação justamente para poder ter acesso aos novos postos de 
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trabalho. Nesta época, as iniciativas educacionais retomam as características 

das universidades populares através das campanhas massivas de 

alfabetização e educação de adultos lançadas por estudantes universitários 

mais engajados politicamente. Isto acontece principalmente a partir da 

criação dos Centros Populares de Cultura (CPC) e dos Movimentos de 

Cultura Popular (MCP), que constituíram o que chamaríamos mais tarde de 

“a experiência nova das universidades populares”, influenciadas sobretudo 

pelo pensamento de Paulo Freire. Estas iniciativas tinham uma perspectiva 

de conscientização política da população numa visão de oposição à ideologia 

dominante. Estas iniciativas foram completamente destruídas após o golpe 

militar de 1964, consideradas como subversivas pelo regime. 

 

 Outra influência significante na concepção de extensão brasileira foi o modelo técnico 

norte-americano, executado pela Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa de 

Minas Gerais e pela Escola Superior Agrícola de Lavras. O modelo norte-americano defende 

a ideia de que as universidades devem oferecer assessoria técnica à sociedade, ou seja, devem 

transmitir os conhecimentos produzidos na academia para o povo com o objetivo de prover as 

necessidades dos menos favorecidos, atender as demandas e solucionar os problemas sociais 

trazidos pelo capitalismo. 

 Essa extensão de mão única tem como filosofia de trabalho a propagação do 

conhecimento de uma forma mecânica, verticalizada de cima para baixo, como se o povo 

fosse desprovido de um saber e utilizado como um receptáculo de conteúdos (FREIRE, 1995). 

O conhecimento é prioritariamente e exclusivamente transmitido e não construído juntamente 

com os outros envolvidos da ação. Esse tipo de extensão parte do pressuposto de que o saber 

científico é superior e os intelectuais que saem da universidade e adentram nas comunidades 

são os verdadeiros messias que sabem exatamente o que a comunidade precisa e como ela 

deve agir. Ao tecer uma crítica sobre esse tipo de extensão, Freire diz que “todos estes termos 

envolvem ações que, transformando o homem em quase „coisa‟ o negam como um ser de 

transformação do mundo” (1995, p.22). Essa extensão é denominada assistencialista. 

 Segundo Jezine (2001), essa concepção assistencialista de extensão teve uma maior 

repercussão nas práticas universitárias, sobretudo, durante o Regime Militar. Principalmente, 

porque esse regime tinha como interesse sufocar toda e qualquer ideia revolucionária de 

valorização da cultura e do saber popular, de conscientização e de politização da população 

defendida e desenvolvida pelos movimentos de cultura e educação popular. 

 Ainda de acordo com Jezine, a partir do viés assistencialista, o governo de regime 

militar dá origem a programas e projetos extensionistas de apoio à população carente para 

substituir os movimentos de educação popular que buscavam desenvolver ações para o 

processo de alfabetização crítica. Assim, os intelectuais dedicavam-se a resolver os 
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problemas sociais, acreditando que ajudavam a superar a pobreza através da adoção de 

comportamentos padronizados e corretos (JEZINE, 2005). 

 Um exemplo desses projetos mencionados pela autora é o Centro Universitário de 

Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC), que tinha como objetivo oferecer a 

formação profissional aos estudantes universitários com sua inserção no meio rural, por 

meio de prestação de serviços às comunidades. Esse projeto foi oficializado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em 1974, o CRUTAC já fazia parte da 

realidade de vinte universidades brasileiras (DUBEUX, 2007). 

 Dubeux também apresenta o projeto Rondon como uma outra experiência engendrada 

pelo regime militar. Segundo ela, este Programa “foi criado para consolidar a prática 

autoritária instaurada pelos militares após o golpe de estado onde a universidade era um 

elemento estratégico na geopolítica de desenvolvimento dos militares” (DUBEUX, 2007. p. 

4). Ainda segundo a autora, essa política tinha diferentes objetivos, como o preenchimento do 

vazio espaço político que o golpe de estado provocara na classe estudantil e a inserção da 

universidade no Plano de Desenvolvimento, seguindo os princípios da Segurança Nacional.  

 É importante destacar também, como coloca Jezine (2005), que hoje se pode situar três 

perspectivas de extensão: a assistencialista, a mercantilista e a acadêmica. A assistencialista 

como já comentada, busca resolver os problemas da sociedade de forma autoritária, 

desconsiderando o saber popular e priorizando o conhecimento científico. A concepção 

mercantilista da extensão compreende a atuação de intelectuais que se dedicam a gerar 

tecnologias para o desenvolvimento do mercado ou de empresas; empenham-se no privado e 

ignoram o público. A extensão acadêmica afirma-se principalmente no período da re-

democratização e com o advento do Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas 

Brasileiras, que busca pensar caminhos para a superação dos problemas encontrados na 

sociedade brasileira.  

 No Brasil, ainda encontram-se com frequência atividades extensionistas pautadas na 

concepção assistencialista. Contudo, percebe-se que, nas universidades federais, essas 

práticas extensionistas têm mudado, têm sido substituídas por outras que se apoiam no 

princípio educativo da práxis (ação-reflexão) e possuem uma categoria específica 

marcante: o Popular. Tal proposta extensionista forja-se em uma relação horizontalizada 

com as classes populares; essa extensão carrega um corpo ético, filosófico e prático que a 

difere das demais, mesmo que, eventualmente, encontrem-se algumas de suas 

características ou técnicas, ou seja, ainda que, eventualmente, apresente algumas 

características e técnicas típicas de outras formas de extensão. 
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 Com o Fórum de Pró-Reitores de Extensão Universitária, as universidades brasileiras 

passaram a desenvolver projetos de extensão, apreciando metodologias de educação popular. 

Em outras palavras, a ação educativa dessas experiências extensionistas deixa de ser um 

simples repasse de conhecimento para significar um exercício contínuo para que as pessoas, 

desbastadas em seus direitos fundamentais, tornem-se sujeitos críticos e reflexivos, capazes de 

serem “senhores” de suas vidas, de sua história e de seus destinos.  

 Nesse sentido, a extensão é ressignificada, sendo enfatizada a relação dialética entre 

teoria-prática, na busca de uma relação dialógica entre universidade e sociedade, a fim de 

trocar saberes e construir novos saberes a partir do conhecimento científico e do saber 

popular. A extensão passa da concepção assistencialista à concepção de prática social. 

 A extensão como prática social advoga por uma educação divergente da educação que 

serve aos interesses do capital. Esse processo educativo busca potencializar a organização 

política, a autonomia e a emancipação dos excluídos. Desse modo, a extensão universitária 

pode ser entendida ainda como trabalho social. Melo Neto (2004, p.78), evidencia que “a 

extensão universitária só pode se constituir como uma atividade humana, como um trabalho”.  

 O Plano Nacional de Extensão (2000-2001) apresenta o conceito de trabalho entre seus 

princípios, como pode ser observado a seguir: 

 

A prestação de serviços deve ser produto de interesse acadêmico, científico, 

filosófico, tecnológico e artístico do ensino, pesquisa e extensão, devendo ser 

encarada como um trabalho social, ou seja, ação deliberada que se constitui a 

partir da realidade e sobre a realidade objetiva, produzindo conhecimentos que 

visem à transformação social (BRASIL, 2001, p. 7, grifo nosso).  

 

 O trabalho é concebido como uma ação criadora de um produto. Esse trabalho parte da 

realidade humana para possibilitar a criação de um mundo mais humano. O trabalho social é o 

caminho percorrido pela humanidade para transformar a natureza e criar cultura. Assim, a 

extensão como trabalho social produz cultura. 

 Essa ideia de trabalho consiste em uma nova forma de pensar o trabalho para além da 

exploração do homem pelo homem, ideologia defendida e praticada pelo modelo capitalista 

neoliberal. O trabalho ressaltado aqui é aquele que potencializa a participação coletiva dos 

diversos atores sociais na ação-reflexão. Mas quem são os atores capazes de realizar tal 

trabalho? São todos os que buscam a transformação da realidade. Esse trabalho é exercido por 

membros da universidade – professores, servidores, alunos – e membros da comunidade e dos 

movimentos sociais, dirigentes sindicais e de associações. 
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 Assim, defende-se que o produto desse trabalho social precisará atender às 

necessidades do humano para ter significado. Na reflexão de Melo Neto (2004, p. 83, 

grifo do autor): “a extensão configura-se e concretiza-se como trabalho social útil, 

imbuído da intencionalidade de pôr em mútua correlação o ensino e a pesquisa”. O autor 

explica que é um trabalho social porque não se trata de uma tarefa individual; é útil 

porque deverá exprimir algum interesse e atender à uma necessidade humana. É um 

trabalho que se origina da intenção de estreitar o relacionamento entre ensino e pesquisa.  

 O trabalho social, útil e intencional desenvolvido nas práticas extensionistas busca 

promover uma consciência crítica. Vislumbra intervir na realidade para fomentar a 

transformação, libertação e emancipação dos sujeitos, a partir da promoção da organização 

política, social e cultural dos grupos desfavorecidos. Nesse sentido, a prática educativa da 

extensão envolve uma opção política, conscientizadora e transformadora. Essa extensão 

popular, guiada pelos princípios éticos humanizantes da educação popular, vem, portanto, 

buscando a construção de um mundo regido pela justiça, igualdade de direitos, emancipação e 

libertação dos humanos de todo e qualquer grilhão que pretenda impedir a concretização de 

um mundo mais feliz, no qual a felicidade não seja privilégio de alguns, mas algo comum de 

todos os humanos.   

 

3.2  A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PELA ÓTICA DE INCUBADORAS DE 

EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS POPULARES 

 

3.2.1 O Programa ITCPs 

 

 A partir de meados da década de 1990, as Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 

Populares (ITCPs) vêm se apresentando como um exitoso programa de extensão universitária 

junto com a pesquisa e o ensino.  Essas incubadoras foram engendradas em um período de 

precarização e exclusão do trabalho estrutural de um grande número de trabalhadores em 

função das novas tecnologias e das políticas neoliberais. O que provocou uma mobilização 

massificada de trabalhadores decididos a desenvolver experiências de ajuda mútua e de 

cooperação econômica, orientadas por princípios da gestão democrática. 

 As ITCPs, instituições vinculadas a universidades públicas ou privadas, desenvolvem 

processos de incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários, oferecendo-lhes apoio, 

assessoria, qualificação e assistência técnica, portanto, desempenhando relevante papel no 

campo da economia popular solidária, visto que têm-se tornado espaço de troca de 
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experiências em autogestão e autodeterminação na consolidação desses empreendimentos e 

das estratégias para conectar diferentes empreendimentos solidários de produção (CULTI, 

2007).  

 Cabe ressaltar também que as incubadoras de empreendimentos econômicos solidários 

têm contribuído com a construção de:  

 

Uma tecnologia social cada vez mais utilizada no âmbito das ações de 

geração de trabalho e renda. São espaços que agregam professores, 

pesquisadores, técnicos e acadêmicos de diversas áreas do conhecimento, 

bem como programas internos existentes nas universidades para 

desenvolverem pesquisas teóricas e empíricas sobre a economia solidária, 

além das atividades de incubação de empreendimentos econômicos 

solidários, com o objetivo de atender trabalhadores que tencionam organizar 

seus próprios empreendimentos sejam cooperativas, associações ou 

empresas autogestionárias, urbanas ou rurais (CULTI, 2007, p. 4). 

 

Destarte, as ITCPs oferecem pistas de que representam “uma nova era no 

compromisso da universidade com a sociedade e com os movimentos sociais” (DUBEUX, 

2007, p. 8). A autora acredita que a criação das incubadoras teve forte influência na nova 

concepção de extensão universitária discutida pelo Fórum de Pró-Reitores. A ação realizada 

pelas ITCPs procura manter um certo distanciamento das práticas de extensão voltadas para o 

assistencialismo e o mercantilismo. A proposta das incubadoras de cooperativas populares 

diferencia-se destas concepções extensionistas em vários aspectos, desde os princípios que 

norteam suas práticas até mesmo a duração e temporalidade de acompanhamento dos grupos. 

 Em 1995 nasce a ITCP/COPPE/UFRJ, primogênita das incubadoras. Responsável 

pelas primeiras transferências de metodologia de incubação para outras universidades, 

nasceu da articulação entre diversas intituições, a saber: o Comitê de Entidades Públicas 

no Combate à Fome e Pela Vida (COEP) – criado em 1993, pelo sociólogo Hérbert de 

Souza, o conhecido Betinho – o qual agrupa, entre outras instituições, a Fundação 

Oswaldo Cruz, organismo de pesquisa na área de Saúde, o Instituto ou Coordenação dos 

Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE) da UFRJ, a Fundação do Banco do 

Brasil (FBB) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), organismo do governo 

federal de fomento à produção científica brasileira. 

 Sobre o processo de criação da ITCP/COPPE/UFRJ, Dubeux (2007, p. 10) esclarece: 

 

A intenção inicial era desenvolver uma ação coletiva para intervir na favela 

de Manguinhos, localizada no entorno da fundação Oswaldo Cruz que era 

vítima de frequentes danos infligidos pela população local. Essa ação 
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coletiva inicial, dirigida por técnicos de diferentes organizações do COEP, 

tinha então uma perspectiva de intervenção coletiva junto aos moradores da 

comunidade, tendo como objetivo mudar o comportamento dos mesmos. Foi 

a partir daí, à medida que a discussão amadurecia no seio do grupo do 

COEP, que surgiu a ideia de aproveitar a experiência da COPPE, que já tinha 

uma incubadora de empresas, e criar uma incubadora de cooperativas. Na 

hora de implementar as ações coletivas previstas com os habitantes, os 

técnicos perceberam que uma grande parte dos problemas sociais existentes 

na comunidade acontecia por causa das condições socioeconômicas 

precárias nas quais viviam as pessoas. 

  

 A implantação dessa ITCP gera um diferencial na COPPE/UFRJ, pois como esta já 

havia criado uma incubadora de empresas, direcionada a pequenos empresários, agora, o 

processo educativo direciona o olhar para outro público, que não vem à procura da 

universidade, como fazem os pequenos empresários e nem tem um nível socioeconômico e 

educacional tão elevado, como o da empresa de cunho capitalista. Nesse momento, a 

universidade é desafiada a se deslocar até as comunidades em situação de extrema pobreza e 

vulnerabilidade social e identificar o potencial de organização e mobilização da classe 

trabalhadora. O ponto de partida desse trabalho é o desejo dessas pessoas em se lançar em um 

desafio marcado pela organização coletiva, a autogestão e a cooperação (BARROS, 2003). 

 Esse tipo de incubadora foi rapidamente difundido, tendo a ITCP da UFRJ que 

disseminar a tecnologia de incubação de cooperativas como ferramenta política essencial à 

sobrevivência da experiência (DUBEUX, 2007). A UFRJ entra em negociação com a FINEP 

e a FBB, visando à criação do Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares (PRONINC), com a finalidade de promover a criação de incubadoras 

em outros Estados do Brasil. A UFRJ ficou responsável pela organização de um encontro 

entre os organismos de financiamento e outras universidades que já desenvolviam alguma 

experiência com cooperativismo ou com projetos de geração de trabalho e renda. Outra 

atribuição da ITCP/UFRJ foi a propagação de sua experiência às universidades escolhidas 

para fazer parte do PRONINC (DUBEUX, 2004). 

 A autora faz uma observação interessante em relação à maneira como as demais 

incubadoras enxergam a ITCP/UFRJ. Conforme sua leitura, as incubadoras têm uma visão 

carregada de um grande conteúdo mítico, pois,  

 

Toda vez que um membro das outras incubadoras visita a experiência do Rio, 

fica sempre na expectativa de ver uma organização modelo, fruto das análises 

e das reflexões aprofundadas desde 1995. Essa imagem não corresponde 

realmente à realidade, pois mesmo que essa incubadora tenha uma maior 

experiência, ela apresenta uma igualdade às outras no fato de ainda ser uma 

experiência em fase de consolidação. Para compreender esta afirmação é 
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necessário que nos debrucemos um pouco na reflexão sobre os aspectos do 

cotidiano dessa incubadora (DUBEUX, 2004, p. 178). 

 

 Outro aspecto que merece ser referenciado é o expressivo crescimento do número de 

incubadoras. Assim como os empreendimentos de economia popular solidária surgem de 

forma acelerada, as incubadoras populares também vêm acompanhando esse ritmo; no 

entanto, não se trata apenas de um aumento quantitativo, ou seja, não é unicamente uma 

questão de números, mas, principalmente, de qualidade das suas ações e abstrações.  

 

3.2.2 A Rede de ITCPs e a Rede UNITRABALHO 

 

 As incubadoras universitárias populares apresentam-se em dois blocos de incubadoras. 

O primeiro teve sua origem e incentivo na UNITRABALHO; o outro, caracteriza-se como 

uma organização no estilo de redes, a chamada Rede de Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares (ITCPs). 

 A Rede de ITCPs representa uma importante vertente de extensão das universidades 

brasileiras. As incubadoras surgem como projetos, programas ou órgão das universidades com 

a finalidade de dar suporte à formação e ao desenvolvimento de cooperativas populares. A 

rede foi iniciada em 1998, a partir de um seminário ocorrido nesse mesmo ano, com a 

participação inicial de incubadoras de algumas universidades do país, a saber: Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), Federal do Ceará (UFC), Estadual da Bahia (UNEB), em Salvador, 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), de São Paulo (USP) e Federal de Juiz de Fora 

(UFJF). A Rede surge para vincular de forma interativa e dinâmica as incubadoras, 

favorecendo a transferência de tecnologias e conhecimentos. (BEATRIZ, 2007, p. 22). 

Quando seu primeiro estatuto foi aprovado, no ano seguinte, já haviam sido integradas as 

incubadoras da Federal do Paraná (UFPR) e da Fundação Santo André (FSA).  

 A Rede UNITRABALHO nasceu da iniciativa de um grupo de reitores interessados em 

fazer com que a universidade brasileira passasse a contemplar as questões relativas ao mundo 

do trabalho em seus programas de extensão e pesquisa. Esses reitores buscavam democratizar 

o acesso dos trabalhadores ao conhecimento científico, a partir do estímulo e da promoção de 

uma relação entre o mundo acadêmico e o mundo do trabalho.  

 A UNITRABALHO foi criada três anos antes da Rede de ITCPs. As discussões 

sobre a possibilidade de sua existência aconteceram no ano de 1992, com a participação 

de reitores, professores universitários e dirigentes sindicais. Em março de 1995, depois de 



111 
 

três anos de discussões, houve a primeira reunião do Conselho Diretor da 

UNITRABALHO, sob a presidência do reitor da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), na qual foi aprovado o Protocolo de Intenções de implantação da Rede 

Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (UNITRABALHO), assinado 

por trinta e dois representantes de universidades. No ano seguinte, houve a primeira 

reunião do Conselho Deliberativo que definiu que a Rede seria constituída juridicamente 

sob a forma de fundação de direito privado, sem fins lucrativos.  

 As incubadoras sediadas nas universidades filiadas à UNITRABALHO desenvolvem 

projetos na área de extensão, voltados à criação e fortalecimento de empreendimentos 

solidários populares nos diferentes setores econômicos, em todas as regiões do país. 

 Logo depois da criação da Rede de ITCPs, esta se integrou à Rede UNITRABALHO 

para constituir um programa nacional e tornou-se então Rede de ITCPs – Programa Nacional 

da Rede UNITRABALHO. Essa integração durou até 2002; depois, a Rede de ITCPs 

desvinculou-se da Rede UNITRABALHO, voltando a constituir uma articulação 

independente. Desde então, a Rede de ITCPs vem se multiplicando, chegando a se multiplicar 

por cinco o número de incubadoras participantes; inspirou e contribuiu para a formação de 

incubadoras fora do país; consolidou-se como parte importante dos fóruns de economia 

popular solidária e dos debates sobre políticas na sociedade e no governo. Entretanto, mesmo 

com todos os avanços conquistados, a rede continua no processo de construção. 

 Atualmente a Rede de ITCPs é constituída por incubadoras de 44 universidades em 

cinco regiões do Brasil. Como mencionado anteriormente, tem como escopo desenvolver e 

disseminar conhecimentos sobre autogestão e economia solidária, para dentro e fora das 

universidades, além de estimular, no interior dessas instituições de ensino superior, o 

desenvolvimento de outras tecnologias específicas, voltadas para as atividades produtivas dos 

empreendimentos e estratégias acompanhados. A Rede busca ainda vincular de forma 

interativa e dinâmica as Incubadoras Universitárias, favorecendo o intercâmbio de tecnologias 

e de conhecimentos entre elas e com a sociedade. Enquanto forma de organização, a Rede 

mantém coordenações estaduais, regionais e a nacionais, definidas coletivamente e com 

rotatividade.  

 

 

 

 

 



112 
 

3.3 A EXPERIÊNCIA DE INCUBADORAS 

 

3.3.1 INCUBACOOP/UFRPE 

 

 A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (INCUBACOOP/UFRPE) foi implantada no Departamento de Educação da 

universidade e, desde sua criação, encontra-se vinculada ao Programa de Associativismo para 

o Ensino, a Pesquisa e a Extensão (PAPE). O nascimento do PAPE aconteceu no ano de 1989, 

a partir de um acordo de cooperação técnico-científica entre a UFRPE e a Universidade de 

Sherbrooke, no Canadá. A implantação do Programa foi possível porque teve a ajuda 

financeira da Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional (ACDI). 

 Na época da criação do PAPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco não 

dispunha de profissionais que tivessem uma experiência significativa nessa temática e a 

equipe responsável pelo PAPE foi constituída, no início, por professores e técnicos do 

Departamento de Educação com formações muito variadas: psicólogos, engenheiros, 

pedagogos, agrônomos, sociólogos, entre outras.  

 O objetivo do programa foi o de privilegiar três linhas de ação: a) ensino, a partir da 

realização de curso em nível de especialização em associativismo/cooperativismo; b) 

pesquisa, com a realização de estudos sobre o universo de associações econômico-

produtivas e cooperativas no Nordeste do Brasil; c) extensão, visando à prestação de 

serviços de apoio técnico às associações econômico-produtivas na região nordeste do país. 

É na extensão que se localiza a INCUBACOOP.  

 A história do curso de especialização tem uma relação interessante com o nascimento da 

incubadora que se refere ao processo de avaliação utilizado para a realização do trabalho final 

do curso e obtenção do diploma. No período que vai de 1989 a 1994, primeira fase do PAPE, 

após o término do curso, os discentes tinham que entregar uma monografia, com viés mais 

teórico e apresentar à uma banca avaliadora. Em 1994, o curso de especialização oferecido 

pelo PAPE passou por uma mudança significativa: o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

transformou-se em projeto de intervenção
45

. Cabe salientar que a falta de motivação dos 

estudantes para desenvolver o TCC e o baixo índice de conclusão foram os motivos que 

                                                 
45

 De Jesus (2006, p. 191) considera que o projeto de intervenção como trabalho de conclusão de curso é 

percebido “como uma situação que pode favorecer a tão desejada integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão”. 

Segundo ele, essa proposta de projeto de intervenção se distancia dos projetos de consultoria em situação de 

mercado, como atividades mercantis. Na concepção de Dubeux (2004), esse tipo de trabalho provoca, por um 

lado, a aproximação do PAPE com o mundo associativo e instaura, por outro lado, uma cultura de reflexão sobre 

o saber transmitido no curso a partir dessa realidade. 
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levaram o corpo docente a discutir a possibilidade de mudança dessa atividade final do curso. 

Esse processo de mudança foi lembrado por um dos membros da incubadora que participou 

dessas discussões. Ele diz que:   

 

[...] veio um professor do Canadá que deu uma assessoria aqui na montagem 

desse componente curricular centrado na consultoria. Daí a gente puxava a 

consultoria para as organizações populares. Essa experiência foi marcante 

porque ela proporcionou, primeiro, uma nova motivação dos alunos e alunas 

pelo trabalho final do curso. Antes nós tínhamos um índice de conclusão 

muito baixo e, quando introduzimos, no primeiro ano que introduzimos o 

projeto de intervenção tivemos 100% de conclusão do curso. Foi fenomenal! 

(Entrevista com João). 

 

 No ano de 1996, as experiências vivenciadas por estudantes e professores do curso 

de especialização, a partir dos diversos projetos de intervenção como trabalho de 

conclusão do curso, comungadas com as relações estabelecidas pelo PAPE com o mundo 

associativo, e, consequentemente, com a aproximação das organizações populares, 

conduziram as primeiras discussões acerca da possibilidade de criação de uma incubadora 

da UFRPE. Nessa perspectiva, o entrevistado recorda: 

 

E foi interessante porque com a aproximação dos professores do curso junto 

a essas organizações populares foi que começamos a pensar na possibilidade 

(só entre nós) de utilizar a lógica de incubação que o capital usava em 

projetos de ponta em organizações populares. E aí visitamos uma incubadora 

que tem aqui em Recife, no ITEP, que é só tecnologia de ponta, de 

informática, de uma única pessoa, não é nada coletivo, não é nada 

associativo. [...] a gente ficou por lá, escutou, conversou, viu como era e tal... 

E começou entre nós a fomentar esta perspectiva de criar uma incubadora de 

cooperativas populares com a lógica de apoio, de condicionar ou de 

favorecer o desenvolvimento do empoderamento, da autonomia na 

produção, na comercialização, na gestão do coletivo. Até que concebemos 

o projeto [...], encaminhamos o projeto e foi aprovado (Entrevista com João).  

 

 Aqui João começa a dar pistas da intencionalidade da ação extensionista que se 

pretendia desenvolver pelos educadores da incubadora. Já tinha envergadura “popular”, 

mesmo antes de criar o seu projeto de incubação e de conhecer a experiência da incubadora da 

UFRJ, visto que se comprometia com os setores sociais majoritários da sociedade, buscando 

contribuir com a transformação da realidade deste contingente excluído e explorado. Portanto, 

o discurso do entrevistado indica que, desde o começo, a ideia de um trabalho com 

características totalmente diferentes de outros projetos de extensão universitária se fazia 

presente no imaginário da equipe. O posicionamento político-pedagógico dessa prática social 

parece querer comungar com a tese defendida por Melo Neto (2004) sobre extensão 
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universitária, enquanto trabalho social útil e intencional, seguindo, portanto, a perspectiva da 

extensão popular aventada anteriormente. Outros aspectos apontados pelo entrevistado e que 

merecem destaque é a preocupação com a autonomia e o empoderamento na gestão do 

coletivo, os quais também sugerem que a “envergadura da vara”
46

 está inclinada para a 

extensão popular. 

 Após uma série de discussões no seio de vários fóruns institucionais da universidade, o 

projeto conceitual é finalmente institucionalizado, a partir da resolução nº 350/97, do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em 18/11/1997. Entretanto, a inauguração da 

incubadora só aconteceu um ano e meio mais tarde, exatamente, em 27/05/1999. Isto porque a 

incubadora ainda não dispunha de recursos financeiros para tocar o projeto. A legitimidade 

institucional da INCUBACOOP lhe atribuiu identidade e credibilidade, fortalecendo, assim, o 

estabelecimento de vínculos institucionais com vistas à efetivação de parcerias.  

 A implantação da incubadora contou com o apoio financeiro da Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP), por meio do PRONINC e também com o apoio da Fundação 

Banco do Brasil.  

 Desde a sua criação até os dias atuais, a INCUBACOOP passou por três fases 

principais: 

 

 primeira fase: corresponde à implantação da incubadora e vai do ano de 1999 até 

2001; 

 segunda fase: faz-se uma mudança na coordenação e há um afastamento da 

perspectiva original, visto que não apenas grupos populares são incubados. Essa fase 

vai de 2001 a 2003; 

 terceira fase: há uma outra mudança na coordenação e retomam-se os princípios 

originais do trabalho com expressiva mudança metodológica. Essa fase tem início em 

2003 e continua até os dias atuais.  

 

 A primeira organização proposta pela INCUBACOOP/UFRPE foi apresentada por 

Dubeux (2004) com o seguinte desenho: 

 

                                                 
46

  Termo utilizado por Lênin na “teoria da envergadura da vara”. Temos uma vara que está bastante torta para a 

direita, e queremos que ela encontre o seu centro, então, devemos entorná-la, por um tempo, o dobro para a 

esquerda.  
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FIGURA 2: Organização interna da INCUBACOOP/UFRPE 

Fonte: Tese de doutorado de Ana Dubeux (2004), intitulada Educação, Trabalho e Economia 

Solidária: o caso das Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares no Brasil 

 

 O organograma mostra a INCUBACOOP como uma das três linhas de ação do PAPE, a 

qual, implicitamente, relaciona-se à Extensão. É possível observar que a incubadora era 

constituída de três equipes que tinham responsabilidades específicas. Os documentos internos 

da INCUBACOOP esclarecem sobre as atribuições de cada equipe. A equipe de 

acompanhamento e projetos desenvolvia os processos pedagógicos da pré-incubação, 

objetivando responder às demandas das cooperativas e organizações associativas nas áreas 

jurídicas, contábil, econômicas, entre outras. A equipe de gestão e autogestão desenvolvia 

processos destinados a apoiar a implantação e o funcionamento das cooperativas no que 

concerne à organização da gestão financeira, administrativa e de produção, visando identificar 

suas necessidades e orientar os cooperados na direção de uma efetiva gestão democrática. A 

equipe de formação e de inserção comunitária, por sua vez, estava responsável pela 

organização do processo pedagógico previsto na metodologia da incubadora, apoiando e 

formando continuamente os grupos pré-incubados e incubados. Ela também oferecia apoio 

pedagógico às outras duas equipes da incubadora, o que dava a impressão que as outras 

equipes eram capazes do ponto de vista técnico da gestão ou da contabilidade, mas que não 

tinham tanta competência do ponto de vista metodológico ou pedagógico. Tal fato revela uma 

visão um pouco limitada do processo de incubação.  

 Esse organograma evidencia uma organização de forma compartimentada, 

hierarquizada, lembrando os tradicionais modelos de coordenação, característicos do modelo 

taylorista-fordista de produção, que seguem uma “linha de montagem”: equipe de 

acompanhamento e projetos, equipe de gestão e autogestão, equipe de formação e inserção 

comunitária. Essa fragmentação e a estrutura verticalizada em que o poder de decisão está 

Coordenação do PAPE 

Curso de Especialização INCUBACOOP Pesquisa  

Equipe de Acompanhamento e 

Projetos  

Equipe de Gestão 

e Autogestão 

Equipe de Formação e  

Inserção Comunitária  



116 
 

centralizado na coordenação sugere uma concepção fragmentada de ser humano, portanto, não 

condizente com a perspectiva da economia popular solidária e da educação popular. 

 Segundo os entrevistados, a INCUBACOOP já passou por quatro desenhos de 

funcionamento interno. Atualmente, apresenta duas linhas principais de atuação: uma 

chamada de incubação e a outra denominada multiplicação de tecnologias sociais. Na 

primeira linha, há três áreas de atuação: agricultura familiar, com uma abordagem 

agroecológica; reciclagem de resíduos sólidos, com abordagem de integração em rede 

solidária; e turismo. Na segunda linha, existem vários projetos que vão aparecendo ligados à 

pesquisa e formação de formadores. Por exemplo, foi realizado o PRODIC, tratava-se de um 

projeto que buscava criar incubadoras públicas. Foram desenvolvidos projetos de pesquisa 

com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com foco 

nas mudanças climáticas. Houve também um projeto de formação em metodologias de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). Hoje, o maior projeto dessa linha é o Centro 

de Formação em Economia Solidária (CEFES), que tem um membro da equipe da 

INCUBACOOP responsável pela coordenação da região Nordeste.  

 O organograma seguinte, retirado de documentos da INCUBACOOP/UFRPE, mostra a 

atual organização interna da incubadora. 

 

 

FIGURA 3: Organograma atual da INCUBACOOP/UFRPE 

Fonte: Formulário para apresentação de propostas de apoio à incubação de EES por incubadoras 

universitárias do PRONINC – 2007 
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 A seta que liga as duas linhas de ação, incubação e multiplicação de tecnologias sociais, 

indica uma intencionalidade da incubadora. Seus membros, sobretudo a coordenação geral e a 

coordenação do Centro de Formação em Economia Solidária, vêm esforçando-se para que as 

duas linhas estabeleçam um diálogo profícuo, no sentido de contribuir para uma 

retroalimentação dos processos e, portanto, oportunizar a apropriação de novos saberes, de 

novos questionamentos, de novos espaços de aprendizagem. Contudo, a observação 

participante e as entrevistas revelam que esse diálogo vem caminhando em “passos lentos”, 

visto que as atividades e discussões realizadas em cada equipe e em cada linha de atuação 

ficam muito focadas nelas mesmas, sem favorecer essa discussão mais ampliada e coletiva. 

Existe uma relação de trabalho muito amistosa, de confiança, de respeito, de ajuda mútua, 

mas ainda não se percebe essa interconexão entre os trabalhos realizados. Acredita-se que isso 

se deva à grande demanda que cada equipe tem na realização dos projetos e ao reduzido 

número de membros para atender a tais demandas.  

 Ainda em relação à integração dos projetos, um entrevistado diz: “A gente optou por 

fazer uma estruturação centrada nos projetos, tendo o momento coletivo de todos os projetos, 

de toda a incubadora e tendo o momento mais da gestão dos projetos” (Entrevista com João). 

Aqui, o pesquisado declara que há um momento coletivo entre os projetos, entretanto, a 

pesquisadora não conseguiu visualizar esse momento coletivo. Até o diálogo entre os 

coordenadores dos projetos torna-se uma tarefa difícil. Cabe destacar que a ausência desse 

momento de diálogo entre os projetos foi uma das queixas apontadas por alguns entrevistados, 

como se pode observar nas seguintes falas: 

 

Há dificuldade da gente se reunir por conta de agenda. Cada um com suas 

demandas e isso a gente tem se ressentido. A gente sente dificuldade de 

articulação. Isso não tem sido bom. Precisamos sentar, até mesmo para sentir 

o que o outro faz (Entrevista com José). 

  

A incubadora tem uma coordenação, tem um grupo de professores e tem os 

projetos. Eu considero que tem um problema de gestão democrática dentro 

da incubadora. No meu entendimento não existe autogestão na incubadora. É 

um problema que eu considero complicado, contraditório na prática desses 

educadores de como você propõe para os outros uma pedagogia de 

autogestão se não a exerce? Até onde a institucionalidade da universidade e 

a forma como os projetos são construídos favorece essa prática 

autogestionária da incubadora entre os professores e os educadores? Como é 

que a gente pode pensar a construção de um conhecimento mais democrático 

que reflita sobre a prática se de fato não estão construídos, de reflexão, de 

problematização dessa prática e dessa experiência coletiva? Então eu 

considero que pode ser que os outros projetos da incubadora exerçam da 

mesma forma a reflexão que fazemos no projeto de formação em economia 

solidária, mas o projeto de formação em economia solidária não dialoga com 
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os outros projetos da incubadora. Acho que esse é um problema sério. [...] 

parece que existe uma divisão entre os professores em acompanhar cada 

projeto. Pode ser que esses professores realizem uma reflexão sobre os 

projetos que eles acompanham, mas a gente não tem conhecimento dessa 

reflexão (Entrevista com Margarida). 

 

 Essa última fala, além de reforçar a compreensão da pesquisadora acerca da ausência de 

comunicação entre os projetos, impossibilitando, assim, a abertura de um espaço de 

construção de conhecimento mais democrático, a partir da problematização e da reflexão da 

prática educativa, levanta outra questão que precisa ser refletida: a ausência da autogestão na 

incubadora.  

 Desenvolver um processo educativo voltado à autogestão, requer, no mínimo, que os 

proponentes da ação pedagógica a vivenciem. As evidências apontam para uma divergência 

entre o discurso autogestionário e a prática dos educadores da INCUBACOOP, pois se 

percebe a inexistência de uma relação autogestionária no seu interior. É importante lembrar 

que, em sentido lato, a autogestão é entendida como “o conjunto de práticas sociais que se 

caracteriza pela natureza democrática das tomadas de decisão, que propicia a autonomia de 

um „coletivo‟” (ALBUQUERQUE, 2003, p. 20). Isto significa dizer que não basta apenas a 

participação de um poder, mas sim, de ter um poder (GADOTTI, 2004). Esse poder na 

incubadora parece que acontece somente na esfera do núcleo duro, ou seja, é presente entre os 

funcionários efetivos da Universidade. Os outros membros da incubadora, profissionais 

contratados e estagiários, apenas participam desse poder. Acredita-se que essa relação 

hierárquica no interior da incubadora, principalmente, entre profissionais efetivos e 

profissionais contratados e estagiários, dificulta o processo formativo para a autogestão, tanto 

dos educadores quanto dos educandos, pois, se os educadores não exercem esse princípio 

como terão condições de educar para autogestão? Como ensinar algo que ainda não 

aprenderam e não vivenciam? 

 Como ressalta Lechat e Barcelos (2008), trabalhar a autogestão não significa querer 

implantá-la, mas é preciso criar condições para sua efetivação. A autogestão não é algo 

que uma organização possua ou não, trata-se de um processo em constante construção que 

pode sofrer avanços e retrocessos. Aprende-se a autogestão praticando-a. Nesse processo 

de construção da autogestão é preciso muita vigilância. 

 A INCUBACOOP, desde sua criação, vem passando por um contínuo processo de 

construção, desconstrução e reconstrução, buscando transformar-se num projeto de extensão 

universitária que, de fato, contribua para a mudança da realidade concreta da universidade e 

dos grupos populares acompanhados por ela. Isto é perceptível no discurso de todos os 
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entrevistados. Nesse movimento de constante devir, não resta dúvida, que a autogestão, 

enquanto categoria teórica e princípio norteador da economia popular solidária, precisa estar 

inserida. Hoje a autogestão no interior da INCUBACOOP parece estar, segundo Lechat e 

Barcelos, no momento de retrocesso.  

   Os membros da incubadora expressam o desejo e o interesse de tornarem a gestão mais 

democrática. Talvez alguns elementos estejam interferindo na efetivação desse tipo de gestão: 

como sugeriu a entrevista, a institucionalidade da universidade é um ponto que parece 

dificultar e precisa de uma discussão mais aprofundada em torno desse aspecto; a ausência de 

uma vigilância sobre a própria gestão da incubadora, ou seja, um olhar crítico que consiga 

enxergar as positividades e negatividades do tipo de gestão que vem sendo praticada; e a 

inexistência de um espaço de discussão coletiva que, de fato, aborde a questão da autogestão 

na incubadora. 

   Em outra entrevista além de encontrar a confirmação dessa relação hierarquizada entre 

educadores efetivos da universidade e educadores contratados e a dificuldade de comunicação 

entre os projetos, visualiza-se uma sutil sugestão para superação dessa condição: 

 

[...] há uma hierarquia sim entre efetivos e contratados. Eu particularmente 

nem acho que é a melhor ideia... Penso que se tivesse um colegiado que 

fosse mais ampliado e tivesse a participação de todos, teríamos mais sucesso. 

O problema é que a gente tem uma equipe pequena para todas essas linhas 

aqui. Então, fica todo mundo inacessível, correndo de um lado para o outro, 

e fica difícil. Desde o início do ano a gente tem tentado marcar uma reunião, 

mas nem com o núcleo duro a gente consegue se reunir com frequência. [...] 

o diálogo entre os projetos é muito pouco. Entre a agricultura familiar e o 

Cefes é mais comum. O projeto de turismo não é tanto assim. O diálogo com 

o Cefes se dá via movimentos sociais. Então, como os grupos participam do 

movimento em economia solidária, eles acabam participando do diálogo 

com o Cefes. Mas eu concordo que esse diálogo poderia ser maior 

(Entrevista com Maria). 

  

   Faz-se necessário salientar que, aos poucos, a coordenação de um dos projetos vem 

instigando, principalmente, os estagiários dos demais projetos a participarem, por exemplo, 

das atividades realizadas pelo Centro de Formação em Economia Solidária. O que é 

interessante, pois, como os projetos desenvolvidos pela incubadora estão voltados para a 

economia popular solidária, participar do processo de formação neste campo teórico só vem a 

contribuir com a qualidade da formação e do trabalho desses estagiários. 

 Atualmente a equipe da incubadora é constituída por profissionais efetivos da UFRPE, 

estudantes dessa universidade e de outras instituições de ensino e profissionais contratados. O 

quadro dos profissionais efetivos é constituído por um professor, uma professora, uma técnica 
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e três técnicos, totalizando seis profissionais. O perfil de formação é diversificado, 

abrangendo pedagogos, sociólogos, agrônomos e administradores. Os professores têm pós-

doutorado e os técnicos são mestres. 

 Quanto aos estagiários, hoje, a incubadora conta com a participação de oito estudantes, 

todos graduandos.  Cabe salientar que, no projeto de agricultura familiar, há duas estagiárias 

que iniciaram as atividades nessa linha de ação quando ainda eram estudantes do Colégio 

Agrícola, mas agora estão na universidade, cursando Engenharia Ambiental. Os outros 

estagiários cursam Economia Doméstica, Turismo e Sociologia Rural. No momento da coleta 

de dados, não havia estagiários do curso de Pedagogia.  

 No período da entrevista, a incubadora tinha cinco técnicos contratados, três do Centro 

de Formação em Economia Solidária e dois do projeto de Turismo. A entrevista foi realizada 

com a professora, o professor, três técnicos efetivos, uma técnica contratada e três estagiárias. 

 A contratação de estagiários e técnicos acontece por meio de seleção. Quando os 

projetos são aprovados ou em qualquer outro momento em que precise de estagiário ou de 

técnico, lança-se o edital e os candidatos passam por um processo seletivo, constituído das 

seguintes etapas: análise curricular; entrevista com aqueles que manifestarem, em seu 

currículo, alguma afinidade com o trabalho realizado na incubadora; e uma produção textual 

que verse sobre o objeto do projeto. 

 A seleção dos efetivos da universidade se dá por um difícil processo de convencimento, 

pois o paradigma da economia solidária não é hegemônico dentro da universidade. Nesse 

sentido, uma entrevistada comenta: “E o povo não sabe nem o que é isso. A gente fala e 

parece que a gente está falando japonês. Quantos e quantos a gente já tentou convencer aqui 

no departamento e não conseguiu? Mas é um processo de convencimento mesmo!” 

(Entrevista com Maria).  

  Em outra entrevista, também foi ressaltada essa dificuldade de motivar ou seduzir 

profissionais para trabalhar na extensão universitária. Na opinião do entrevistado, a 

dificuldade acontece, porque a extensão não tem grandes atrativos. Para ele, há o atrativo 

político, mas esse não é mais suficiente para conseguir atrair os profissionais. O entrevistado 

esclarece: 

 

[...] aí tem muita gente que se identifica com essas bandeiras políticas que 

muitos projetos de extensão universitária empreendem, mas o político não 

é suficiente mais. Talvez tenha sido em algum tempo, mas hoje, não é 

mais. Por exemplo, as pessoas procuram saber se tem pró-labore, se tem 

horas técnicas. Infelizmente não tem. Então as pessoas acabam não ficando 

conosco (Entrevista com João).  
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 Esse entrevistado ainda faz referência à concorrência que a extensão universitária 

precisa enfrentar. Ele destaca três componentes dessa concorrência que se colocam como 

impedimento à inserção de professores e técnicos da universidade nos projetos da 

INCUBACOOP. 

 

Ou seja, temos uma concorrência, a extensão universitária tem uma 

concorrência violenta com a pesquisa, onde você pode se candidatar a 

pesquisador do CNPq, recebendo uma bolsa mensal. Você vai produzindo, 

publicando, melhorando seu lattes. E aqui a gente não tem bolsa! Outra 

concorrente que está emergindo aí é a Educação a Distância, onde o 

professor assume um compromisso e tem uma bolsa por tantos meses. Ao 

lado disso, uma outra dificuldade é que a gestão dos recursos financeiros que 

a gente tenha a dispor a partir de editais, de financiamentos federais é uma 

gestão extremamente controlada, tudo muito controlado, qualquer mudança é 

um fluxo terrível. Isso é outro elemento que assusta as pessoas e que impede 

que elas venham para cá (Entrevista com João). 

  

 Isso revela o quanto a extensão ainda ocupa lugar de desprestígio na universidade. 

Mesmo apresentando significativos avanços, tanto na sua concepção quanto na prática, 

mesmo aventando propostas inovadoras, como é o caso do projeto das ITCPs, a extensão 

continua sendo “a prima pobre” da pesquisa e do ensino e ainda encontra-se invisível para 

muitos profissionais e estudantes da universidade. Como destacou bem o entrevistado, há 

concorrentes de peso que impedem a inserção dessas pessoas no terreno da extensão, 

sobretudo, da extensão popular.  

  

3.3.2 ITCP/COPPE/UFRJ 

 

 A proposta da ITCP/COPPE/UFRJ partiu da concepção de “transferência de 

tecnologia”, inspirada nas incubadoras de empresas de base tecnológica, mas orientava-se 

para empreendimentos populares cooperativos. Embora o processo de criação da 

ITCP/COPPE/UFRJ tenha sido tratado brevemente quando apresentado o programa de ITCPs, 

faz-se necessário comunicar outros aspectos interessantes sobre sua trajetória.  A história da 

ITCP/COPPE/UFRJ divide-se em três fases: a implantação; a construção de um primeiro 

modelo; e a crítica desse modelo. 

  A primeira fase, denominada implantação, aconteceu no período de dois anos, entre 

1995 e 1997. Nessa fase, a incubadora não contava com um grupo de profissionais que tivesse 

competência técnica necessária para desenvolver um projeto centrado nas cooperativas 
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populares, visto que sua equipe era bastante competente no que se refere ao aspecto político e 

tecnológico, já que tinham experiência no trabalho com grupos populares e em engenharia, 

entretanto, seu conhecimento acerca da gestão de cooperativas era limitado ou inexistente. Eis 

o motivo que fez a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) buscar assessoria na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, visto que esta reunia ao 

mesmo tempo experiências em extensão rural e em organização de cooperativas. 

 Cabe ainda destacar que, embora a equipe da ITCP/COPPE/UFRJ contasse com a 

experiência de profissionais em projetos orientados para a questão social, esses não 

conseguiam desenvolver práticas institucionalizadas, provocando frequentes mudanças no 

encadeamento das ações.  

 Entre 1997 e 2000, acontece a segunda fase da incubadora, conhecida como a fase de 

construção de um primeiro modelo de incubação, cuja principal característica é a 

reorganização do trabalho da equipe e o aumento do número de grupos, ou coletivos 

econômicos solidários populares, apoiados pelas ITCPs, a fim de serem incubados. Foi nessa 

fase que aconteceu a primeira tentativa de organização de um programa mínimo de formação 

e acompanhamento das cooperativas populares. Nesse período, a partir da discussão sobre a 

avaliação da incubadora, inicia-se um processo de crise no interior da ITCP/COPPE/UFRJ, 

reflexo de uma disputa ideológica entre dois grupos em conflito pelo poder, para impor 

proposições metodológicas diferentes. Um grupo tinha forte característica militante e defendia 

a organização popular sem se preocupar muito com as competências técnicas. Em direção 

contrária, o outro grupo defendia a construção de uma metodologia que favorecesse a 

capacitação dos membros das cooperativas acerca dos diferentes aspectos da gestão, com o 

objetivo de torná-las competentes no mercado, sem desconsiderar a organização popular 

ressaltada pelo outro grupo.  

 Desse modo, no interior da ITCP/COPPE/UFRJ implantou-se um conflito político-

institucional que culminou na demissão de toda a equipe. Contudo, passados alguns meses, 

em 2000, a incubadora passa por uma grande ruptura; começa a terceira fase. Caracterizada 

por um processo de restruturação da composição da equipe e do processo metodológico, a 

coordenação geral da incubadora iniciou a recomposição de uma nova equipe, entretanto, 

apresentando-se bastante reduzida e com o mínimo de acesso ao que já fora implementado, 

pois a incubadora teria perdido grande parte de seus documentos, relatórios e arquivos. A 

equipe passou a ser composta também por membros das cooperativas, que trabalhavam como 

formadores junto às novas cooperativas. Outro ponto que merece destaque nesta nova fase é a 

conquista do financiamento junto à Organização Holandesa para a Cooperação Internacional 
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(NOVIB) para criar uma equipe de consultores que oferecessem um efetivo apoio às 

cooperativas atendidas. 

 É importante destacar que assim como a INCUBACOOP/UFRPE apresenta 

dificuldades de autogestão no seu interior, a ITCP/COPPE/UFRJ oferece pistas de que 

também ainda não conseguiu implantar uma estrutura interna mais horizontalizada, onde 

a gestão, a participação e a democracia perpasse o cotidiano da própria equipe de 

incubação, não se limitando apenas aos discursos para as cooperativas. Parece que essa 

realidade é comum na maioria das incubadoras, visto que alcançar a autogestão no 

interior de instituições culturalmente muito hierarquizadas, como são as universidades, é 

algo difícil de ser alcançado. Mesmo assim, em algumas incubadoras , as decisões são 

tomadas por meio de assembleias ou colegiados, contando com a participação de todos, 

independentemente de sua condição acadêmica. 

 O início do novo século teve um significado especial para a incubadora da UFRJ, 

pois, durante o processo de avaliação interna, ela conseguiu sistematizar e refundar 

algumas fases de seu processo educativo na busca de reformulação metodológica que 

respaldasse seu trabalho e servisse de referencial para outras incubadoras.  

 Atualmente, o enfoque da ITCP/COPPE/UFRJ está concentrado em três vertentes, 

resumidas nas ações de incubagem, em políticas públicas e na educação cooperativista, 

formando o que se pode chamar de projeto político da incubadora. Essas três vertentes 

integram-se através de um viés pedagógico que confirma a opção pelo cooperativismo 

popular como uma alternativa de trabalho e renda.  

 

3.3.3 ITCP/USP 

 

 No ano de 1997, foi criado um grupo de trabalho de economia solidária na Fundação 

Unitrabalho, sob a coordenação dos professores Paul Singer, Candido Vieitez e Newton 

Briand. A partir desse ano, também ocorreram discussões sobre autogestão e cooperativismo 

na Faculdade de Economia e na Faculdade de História da USP, dando origem a um grupo de 

estudos sobre economia solidária, orientado pelo professor Paul Singer. 

 Em 1998, por iniciativa da Coordenadoria Executiva de Cooperação Universitária e de 

Atividades Especiais (CECAE) da USP, foi criada a ITCP/USP, sob a coordenação de Paul 

Singer. A criação dessa incubadora partiu da experiência que estava sendo desenvolvida pela 

CECAE, com seu programa Avizinhar, atuando em favelas próximas à Cidade Universitária. 
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 Em agosto de 1999, houve o lançamento público da ITCP/USP, enquanto projeto 

CECAE, mas sua portaria de criação data de agosto de 2001 e dispõe sobre a criação do 

Programa “Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da USP (ITCP/USP)”. Essa 

mudança de projeto para programa possibilitou que a incubadora tivesse uma maior 

autonomia e reconhecimento institucional. Atualmente, a ITCP/USP é um programa de 

cultura e extensão com vínculo institucional com o CECAE, órgão ligado à Pró-Reitoria da 

Universidade de São Paulo. 

 A ITCP/USP é constituída por um coordenador acadêmico, dois coordenadores gerais e 

pelos formadores. Esses contam com duas estruturas: o conselho orientador (espaço de 

decisão coletivo) e a reunião de coordenação (espaço executivo que delibera questões 

cotidianas, constituído por representantes de cada projeto, visto que, atualmente, não há 

coordenadores de projetos). Cabe salientar que a ITCP/USP já passou por outras 

configurações, mas atualmente apresenta duas estruturas fixas: conselho orientador e Grupo 

de Ensino Pesquisa e Extensão Multidisciplinar (GEPEM), que são as equipes de campo. O 

papel do GEPEM é descrito pela incubadora da seguinte maneira: 

 

Mas é na prática que a estrutura de funcionamento da Incubadora se efetiva. 

(...) Os GEPEMs, os Grupos de Ensino, Pesquisa e Extensão Multidisciplinar 

formada por um número pequeno de alunos (de 2 a 6, aproximadamente) têm 

contato direto com as comunidades [...] Na prática os GEPEMs se 

transformaram nas células de trabalho da incubadora, e desenvolveram 

diversos espaços de troca de suas experiências mantendo assim o vínculo 

universitário com o saber científico, a transcendência dos saberes 

específicos, inclusive pela intensa troca, e o compromisso integral com as 

comunidades, se apropriando da universidade para a busca de soluções 

(ITCP/USP, 2011). 

 

 Os GEPEMs são responsáveis pela organização do trabalho de incubação e 

desenvolvem o planejamento das atividades com os grupos e as trocas dos conhecimentos 

específicos dos formadores que o integram. Cabe a cada GEPEM planejar a incubação de pelo 

menos dois empreendimentos que são acompanhados por um educador/formador referência e 

pelos outros membros do grupo.  

 É importante destacar que tanto a ITCP/USP quanto as demais incubadoras que fazem 

parte do campo empírico desta pesquisa, exceto a ITCP/COPPE/UFRJ, não impõem o 

formato cooperativo prescrito pela lei devido às dificuldades dos grupos populares de se 

enquadrarem nos critérios jurídicos, conforme discutido no capítulo 1. 

 A incubadora da USP realiza pesquisas por intermédio de três núcleos: o Núcleo de 

Gestão – objetiva refletir sobre o tema e adaptar ferramentas utilizadas tradicionalmente na 
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gestão de empresas capitalistas, visando à apropriação por grupos populares; o Núcleo de 

Redes – estuda estratégias econômicas voltadas para a articulação de empreendimentos 

solidários; e o Núcleo de Incubação – ocupa-se com o estudo das características dos grupos 

incubados, constrói e avalia as estratégias metodológicas coerentes a cada grupo. 

 A ITCP/USP realiza reuniões de formação interna semanais com um tema específico de 

estudo. É no Conselho Orientador que são tomadas as principais decisões sobre a atuação da 

incubadora com a participação de todos os formadores e coordenadores. Nos documentos da 

ITCP/USP, a autogestão é concebida como princípio fundamental da “Economia Solidária”. O 

material consultado destaca que “a vivência da autogestão na própria organização da 

ITCP/USP é, ao mesmo tempo, formadora, coerente e necessária para a incubação de grupos 

autogestionários”. Para isso, criaram o Conselho Orientador, “espaço de deliberação coletiva 

acerca dos trabalhos desenvolvidos, no qual todos os integrantes da ITCP/USP participam 

com direito a voz e voto” (ITCP-USP, 2010). 

 Ainda sobre a autogestão, a ITCP/USP afirma: 

 

Internamente, no coletivo da ITCP formado entre alunos, professores e 

funcionários, é colocado em prática o exercício da autogestão. Exercemos 

esta experiência, no sentido benjaminiano do termo, como algo que pode ser 

narrado e compartilhado com o outro, numa experiência comum. 

Apesar de nos dividirmos em equipes (os gepems) para atuar para além dos 

muros, mantemos nossa unidade em espaços coletivos internos, tanto de 

formação como de deliberação, os quais possuem frequência semanal. Estes 

encontros semanais variam entre o Conselho Orientador; onde se dão as 

decisões gerais que o grupo irá executar, e os espaços formativos: como 

Estado da Arte; onde as equipes compartilham os desafios que estão 

enfrentando, formações temáticas e práticas corporais, como a permacultura 

do espaço físico. De forma mais estratégica realizamos planejamento 

coletivo, importante espaço para fortalecer a identidade do grupo e 

organização do trabalho. O olhar para dentro, atento às questões formativas e 

burocráticas é exercido pela coordenação interna, composta de alunos e 

recém-formados, e eleita pelo grupo. Atualmente, a coordenação é formada 

por três pessoas, as quais possuem mandato de um ano e meio. A cada seis 

meses se dá um processo eleitoral que muda a composição deste trio. 

Prezamos muito pela igualdade de posições entre as diferentes categorias da 

universidade, as relações de autoridade criadas no espaço não são baseadas 

diretamente pela função ou categoria que a pessoa exerce, mas sim pelo 

acúmulo que possui em relação às questões de fundo da ITCP. A entrada de 

novas pessoas no grupo se dá anualmente, por meio de um processo 

formativo, composto por um curso que tem como um dos objetivos propiciar 

uma entrada na perspectiva de grupo e não do indivíduo, fortalecendo assim, 

a identidade do coletivo que se reconfigura com novos integrantes 

(ITCP/USP, 2011). 
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  Nesse aspecto, a incubadora da USP parece avançar mais do que as demais incubadoras 

apresentadas, visto que o exercício da autogestão ainda encontra-se em retrocesso nas duas 

primeiras incubadoras analisadas.  

 

3.3.4 INCUBES/UFPB 

 

 A Incubadora de Empreendimentos Solidários (INCUBES) foi criada a partir de um 

Grupo de Trabalho que tecia discussões sobre relações de trabalho. Assim, a INCUBES 

constituiu-se em 2001 como um Programa de Extensão da Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários (PRAC) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

 Inicialmente, teve apoio institucional e integrou-se à Rede de Incubadoras de 

Empreendimentos Econômicos Solidários – UNITRABALHO, por meio de convênio entre a 

UFPB e a UNITRABALHO, com financiamento PRONINC/FINEP. Até 2005, a INCUBES 

funcionou com dois núcleos, um no Campus I, em João Pessoa, e outro no Campus III, em 

Bananeiras. Neste Campus III, no final de 2005, foi criada uma nova incubadora, sob a 

coordenação do professor Genysson Evangelista.  

 Atualmente, a INCUBES é constituída por uma coordenação de três membros e equipe 

técnica de assessoria aos grupos de produção composta por professores, técnicos e estudantes 

de graduação e pós-graduação dos diversos cursos da UFPB. A INCUBES vem 

desenvolvendo ações de acompanhamento e incubação na Zona da Mata – Litoral do Estado 

da Paraíba, nos municípios de Baía da Traição, Marcação, Rio Tinto, Santa Rita, João Pessoa, 

Cabedelo e Conde e em diversas áreas de produção. A título de exemplo, tais ações dizem 

respeito à prática da piscicultura, criação de pequenos animais, reciclagem de resíduos 

sólidos, confecção, customização, artesanato, panificação, serigrafia, serviços, crédito e 

finanças solidárias. Os grupos e empreendimentos populares solidários assessorados pela 

INCUBES estão localizados nos territórios periféricos das regiões metropolitanas e 

comunidades indígenas. 

 A equipe técnica da INCUBES vem desenvolvendo atividades de formação, assessoria 

técnica e acompanhamento aos empreendimentos econômicos solidários, objetivando a 

conquista da sustentabilidade e viabilidade econômica e autonomia desses empreendimentos, 

favorecendo, portanto, à emancipação econômica, social, política e cultural de trabalhadores e 

trabalhadoras. O trabalho de incubação também envolve ações de resgate da autoestima, 

fortalecimento familiar, organização dos grupos comunitários, ampliação da organização e 
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conscientização política, enquanto condições para o combate à miséria e possibilidade 

emancipatória para os sujeitos. 

 Nos documentos da INCUBES/UFPB, a afirmação da autogestão é concebida como 

“um caminho social e político para a democracia com a tomada de decisão, rigorosamente, 

coletiva”. Percebe-se um esforço do coletivo em colocar em prática o exercício da autogestão, 

mas, assim como as duas primeiras, nessa incubadora a autogestão ainda não alcançou o 

desejado. Pelo menos é o que afirma uma ex-integrante: “a autogestão se dá entre os 

profissionais efetivos da universidade. Aqueles que não pertencem ao quadro efetivo, não têm 

muito direito a voz”.  

 Faz-se importante ressaltar que a INCUBES vem realizando a formação de quadros em 

economia popular solidária e educação popular, através do oferecimento de cursos de 

extensão abertos à comunidade paraibana sobre esses temas. Isso revela a posição de destaque 

que tem a educação popular no processo de formação dessa incubadora. Nesse aspecto, a 

INCUBES assemelha-se a ITCP/USP, visto que ambas enfatizam a educação popular como 

elemento importante no processo de formação para autogestão, assumindo as ideias de Paulo 

Freire como fundamentais para a criação de uma metodologia para a ação pedagógica. A 

INCUBACOOP/UFRPE também ressalta a educação popular como caminho orientador tanto 

nos trabalhos de incubação quanto no Centro de Formação, como pode ser percebido na fala 

de uma das entrevistadas: “a gente trabalha com a perspectiva da educação popular tanto nos 

processos de formação através da incubação quanto nesses processos novos de formação de 

formadores” (Entrevista com MARIA). 

 Os dados coletados revelaram que existem muitos pontos semelhantes entre as 

incubadoras, por exemplo, os princípios éticos e políticos são praticamente os mesmos: a 

defesa da economia popular solidária e do cooperativismo popular, incluindo a autogestão dos 

grupos econômicos solidários e a defesa de uma sociedade mais justa, mais democrática e 

menos desigual; a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão; a defesa de 

estabelecimento de um compromisso efetivo da universidade para com os setores populares; o 

exercício da autogestão no interior das incubadoras; a interdisciplinaridade das equipes que 

atuam nas incubadoras; e a participação ativa nos fóruns de organização política e econômica 

dos empreendimentos econômicos solidários.  

 Grande parte das incubadoras tem como princípio metodológico atender apenas a 

demandas previamente organizadas, de grupos que já possuem alguma identidade social, 

como é o caso da INCUBACOOP/UFRPE, como pode ser constatado nas falas dos 

entrevistados: 
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Para o grupo ser incubado é necessária uma experiência mínima de coletivo. 

Quando o grupo se candidata, precisa ter um antecedente mínimo de 

convivência de trabalho coletivo, de trabalho associado, quer dizer, isso é 

um critério para a gente. Outro critério é o grupo já ter minimamente uma 

definição do que produzir coletivamente, do que produzir a partir daquele 

empreendimento. Então, esses são elementos que do ponto de vista da 

experiência, é um elemento político da gestão e do ponto de vista da 

economia é o da produção. Como somos poucos, não adianta trabalhar com 

um grupo que esteja começando. A gente não faz mobilização (Entrevista 

com João). 

Tem que ser um grupo popular que esteja em situação de exclusão social e 

econômica. Tem que ser um grupo já formado. Um grupo que tenha 

identidade coletiva, porque a construção dessa identidade é o que demora 

mais tempo e o problema nosso é que os financiadores nos dão pouco tempo. 

Por fim, é necessário que o grupo já saiba mais ou menos que atividade 

econômica quer trabalhar (Entrevista com Maria). 

 

 Outras incubadoras atuam em territórios específicos, sensibilizando a população para a 

economia solidária, como parece fazer a ITCP/USP. Conforme documentos dessa incubadora, 

“[...] os grupos para incubar (falamos grupos como um conceito genérico) podem vir de 

demandas externas ou serem constituídos por iniciativa da própria incubadora”.  

 

3.4  EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA E 

EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DOS EXTENSIONISTAS DE INCUBADORAS 

    

 Ao longo desta tese, foram apresentadas diferentes concepções de extensão 

universitária, de economia solidária e de educação. Mas como esses conceitos são concebidos 

por extensionistas de incubadoras?   

 A entrevista semiestruturada realizada na INCUBACOOP/UFRPE e a análise 

documental das demais incubadoras pesquisadas mostram como esses profissionais 

compreendem esses conceitos. A extensão universitária, por exemplo, é percebida por eles 

como um processo educativo que precisa valorizar a cultura e o saber popular, pois, segundo 

eles, os setores marginalizados têm maneiras próprias para desenvolver e divulgar 

conhecimentos e tecnologias. Nesse sentido, a universidade deixa de ser vista como o único 

local legítimo de produção do saber e a extensão realizada pelas incubadoras trilham 

caminhos divergentes da concepção da extensão assistencialista e mercantilista. Os dados 

indicam que a compreensão de extensão universitária apresentadas pelos extensionistas 

aproxima-se da perspectiva de extensão popular defendida por Melo Neto, como pode ser 

observado na fala seguinte. 
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Eu enxergo como um processo de apoio a pessoas e grupos numa 

perspectiva da transformação social. Não apenas isso, mas é um processo de 

democratização do saber. Eles têm aqui na universidade uma perspectiva de 

diálogo de saberes. A minha visão de extensão... Eu sou muito contra aquela 

extensão de curto prazo, aquela que você vai ali faz uma ação de duas horas 

e depois volta. Não estou dizendo que não é extensão, tem seu valor, mas eu 

acredito nos processos de extensão de longo prazo aonde você vai 

trabalhando na perspectiva da transformação das pessoas e do entorno delas 

(Entrevista com Maria). 

 

 A entrevistada ressalta um princípio ético fundamental nessa prática social: o diálogo. 

Por meio da pedagogia dialógica e problematizadora, os extensionistas vêm buscando 

fomentar a transformação social e a libertação de trabalhadores e trabalhadoras. Desse modo, 

o trabalho extensionista realizado por incubadoras respeita a cultura da população e suas 

necessidades, pois: 

 

tem como esteio um forte exercício da educação popular. Orienta-se pelos 

princípios que regem o cooperativismo e a autogestão. Tudo isto 

sedimentado num lastro educativo pela dimensão cultural e popular. Popular 

no sentido de uma metodologia que exercite princípios democráticos frisados 

nas relações das pessoas. Destarte, é um programa que procura mudar as 

relações humanas originárias no mundo concreto da vida, definindo 

metodologias, promotoras do diálogo como princípio ético fundante dessas 

relações, permeadas pela dimensão do trabalho e da busca por autonomia, 

igualdade e liberdade, e de se poder viver economicamente melhor 

(INCUBES/UFPB). 

  

 O diálogo, a cultura, o trabalho, a autonomia e a liberdade são apresentados, nessa 

compreensão de extensão, como componentes da educação popular essenciais no processo 

de construção de uma nova organização econômica e social. 

 Em uma outra entrevista visualiza-se o posicionamento do entrevistado contra a 

concepção de extensão assistencialista, que visa à difusão de informação e a solução de 

problemas das comunidades a partir de pacotes prontos: 

 

Extensão universitária eu vejo como um conjunto de iniciativas e de 

processos e aproximação com as comunidades, com populações. E, no meu 

caso, eu defendo muito com as camadas populares. Numa perspectiva dupla 

de eventualmente acrescentar, de ensinar alguma coisa ou disponibilizar um 

certo conhecimento, mas também, por outro lado, muito mais de também 

aprender e nesse diálogo, beneficiar um e beneficiar outro. Tanto nós nos 

beneficiamos como universidade e atores dessa extensão universitária, como 

as pessoas, os atores que estão nas organizações, com quem nós interagimos, 

também estão se beneficiando (Entrevista com João). 
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 Nessa entrevista, ressalta-se a necessidade de priorizar os setores populares, ou seja, 

assume-se o compromisso com o popular, com as maiorias. Aliás, isso é consenso nas 

incubadoras. Não poderia ser diferente, visto que o projeto de incubadoras nasceu “no ciclo de 

ações de combate à pobreza, [...] representa um impulso na transformação das práticas de 

extensão universitária, recortada na direção de setores populares excluídos social, econômica, 

cultural e espacialmente” (ITCP/COPPE/UFRJ). A extensão é compreendida também como 

um processo de aprendizagem, pelo qual todos os envolvidos aprendem mutuamente, os 

grupos populares e os membros da incubadora. 

 Os documentos da incubadora da USP corroboram a compreensão desse integrante da 

INCUBACOOP/UFRPE e apontam outras contribuições desse tipo de extensão:  

 

O imenso potencial de troca de experiências que se desenvolvia em cada um 

dos nossos encontros permitiu, de imediato, que se ampliasse o conceito de 

extensão, quando aplicado àquilo que alunos, professores, funcionários e 

incubados fazíamos: a formação de alunos e a formulação de questões que 

exigiam pesquisa. Ou seja, a geração de trabalho e renda dos grupos 

populares não significava apenas um mero trabalho social, que contribui para 

apaziguar os problemas estruturais do modo de produção vigente enquanto a 

universidade doa seu saber aos que não sabem. Descobrimos que a 

Economia Solidária pode gerar transformações muito mais profundas, para 

além da sobrevivência econômica, e que a experiência autogestionária 

envolve mudanças culturais importantes. A ITCP USP, também ela 

modificada pelo contato com os cooperados e pela tarefa que, em comum, 

realizavam, acaba por se propor como um projeto de transformação da 

concepção clássica de extensão universitária (ITCP/USP, 2011). 

 

 Os extensionistas destacam ainda a indissociabilidade da tríade ensino-pesquisa-

extensão e a postura discriminatória que muitos profissionais demonstram em relação à 

extensão no interior da universidade: 

 

É uma das ações basilares da universidade que erroneamente se separa da 

pesquisa e do ensino. Para mim a extensão é organicamente atrelada à 

formação, portanto, associada ao ensino e a pesquisa. Eu não consigo ver 

uma pesquisa dissociada do ensino e da extensão porque a pesquisa é um 

processo social de criação e que precisa ter como referência a realidade. [...]. 

E a formação, a ligação da extensão com a formação é na medida em que 

você oportuniza tanto ao discente quanto ao docente o debate, a discussão, a 

dialética encima da realidade. E a extensão oportuniza para toda a 

comunidade acadêmica esse contato, essa aproximação com a realidade em 

toda a sua diversidade. Para mim, ela é fundamental. Ela não merece o status 

que tem na universidade, no meio acadêmico, como algo menor, como algo 

que não dá qualificação. [...] Eu acho que o diferencial da extensão é o 

compromisso dela com o ambiente interno, com o corpo acadêmico e ela 

também tem compromisso com a parte de fora, com a sociedade (Entrevista 

com Gustavo). 
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Sabe-se que dentro da universidade encontram-se diferentes concepções e jeitos de 

fazer extensão. Essas diferentes maneiras e concepções são facilmente identificadas 

pelos estudantes que têm a oportunidade de participar de diferentes projetos 

extensionistas. Observe o comentário de uma estagiária da incubadora da UFRPE: 

 

Eu, particularmente, já tive a oportunidade de participar de projetos de 

extensão da Pró-Reitoria de Extensão da UFRPE e estou participando deste 

projeto da incubadora. Percebo que são diferentes. Eu vejo a extensão como 

algo importante na formação do estudante. A formação não está só na sala de 

aula. Quando chegamos à universidade percebemos que o processo de 

formação se dá pelo ensino, pesquisa e extensão, principalmente na extensão 

que fazemos aqui. O trabalho não é fácil, mas aprendemos muito. 

Aprendemos trabalhar a escuta, começamos a ouvir mais, aprendemos que 

não somos donos da verdade, aprendemos que os grupos populares também 

têm muito a nos ensinar nesse processo educativo (Entrevista com Márcia). 

 

 Nessa direção, outro entrevistado afirma: 

 

A universidade pode chegar numa comunidade rural por qualquer 

departamento, mas ela vai chegar com uma abordagem tecnicista. Quando 

ela chega pela incubadora, ela chega com uma abordagem diferente desse 

contexto. Eu acho que isso é um fato singular. Eu acho que a incubadora, 

com todas as dificuldades que ela possa encontrar numa estrutura 

universitária, de funcionamento e de correria, porque se envolve com muita 

coisa, mas é um fato singular. Existe uma movimentação nacional, com a 

Rede de ITCPs. Há outras incubadoras que também trabalham nesse sentido 

contrário à proposta hegemônica da universidade (Entrevista com José). 

 

 Como discutido no capítulo 1, a economia popular solidária é um termo que apresenta 

diferentes nomenclaturas e significados, mas como ela vem sendo concebida pelos 

extensionistas das incubadoras pesquisadas? 

 Alguns extensionistas da INCUBACOOP/UFRPE defende o conceito de economia 

solidária apresentado por Laville e França Filho, enquanto economia plural. Estes autores, 

fundamentados nas ideias de Polanyi, acreditam que, apesar do capitalismo ser o modo de 

produção predominante, não é o único, pois com ele sempre existiram outras formas de 

economia. Essa concepção é assumida por um dos integrantes dessa incubadora, o qual 

explica: 

 

Eu defendo muito o conceito de economia plural. Aí já vai me vincular a 

determinados autores, em especial Laville, mas com uma certa articulação 

com Polanyi e outros. O que eu entendo por economia solidária? Eu não 
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acho que seja uma alternativa ao capitalismo. Um modo de produção 

alternativo ao capitalismo, eu não acho isso. [...]. Eu não acho que ela deva 

estar onde o mercado não está, ocupando espaços, nichos de mercado. Eu 

não acho que ela é uma economia dos trabalhadores excluídos do mercado 

de trabalho. Eu não acho isso! O que eu acho? Acho que é uma economia 

onde quatro princípios a alimentam, que são: reciprocidade, domesticidade, 

distribuição e mercado. [...]. Para mim a economia solidária sempre existiu. 

Tem gente que diz que a economia solidária é muito nova, nasceu nos anos 

90. Não! Para mim sempre existiu. Sempre! E no nordeste especificamente a 

gente pensa, para mim, na lógica do campesinato. Então quando você pensa 

na economia, não a partir da lógica do mercado, quer dizer anti-utilitarista do 

que é o comportamento econômico, então penso que é a partir da 

reciprocidade que a gente enxerga as relações econômicas. [...]. Então, eu 

enxergo a economia solidária a partir desses quatro princípios. Por que 

plural? Porque quando falamos de economia solidária não estamos falando 

só do princípio mercantil. (Entrevista com Maria). 

    

 Em outra entrevista, o extensionista destaca a economia solidária como algo ainda em 

construção e ressalta também seu caráter utópico. 

 

Eu ainda tenho a economia solidária como algo utópico, um desafio muito 

grande de construí-la nos dias de hoje, onde a dimensão do mercado é tão 

endeusada. Eu acho que a economia solidária traz significado polissêmico. 

Pra mim, é um processo em construção que a gente tem lá na frente uma 

visão: a luz de que ela é pautada num processo de reciprocidade, de 

organicidade, de mutualidade, onde a dimensão de mercado existe, ela vai 

existir. [...]. Eu não tenho uma visão da economia solidária separada da 

capitalista, porque vamos sempre estar contaminados pelo capitalismo. 

Agora, acho que temos condições de termos uma identidade própria, uma 

visão própria, empresas, organizações coletivas, trabalho coletivo que 

produzam as mesmas coisas das empresas capitalistas. [...]. Eu acho que 

usando a categoria formação social, há várias formas de se organizar social e 

economicamente. Eu acho que a economia solidária é uma delas. Não se 

preocupar com essa coisa de derrubar o capital, não (Entrevista com 

Gustavo). 

 

 Guiando-se pela mesma corrente teórica da entrevistada anterior, este integrante da 

incubadora da UFRPE descarta a possibilidade de pensar a economia solidária como uma 

alternativa ao capitalismo. Embora os entrevistados defendam a coexistência entre capitalismo 

e outras economias, como faz Singer, diferem deste, quando não apontam a economia 

solidária para a superação do capitalismo, e sim para sua humanização.  

 Um aspecto que mereceu atenção na entrevista com os extensionistas da incubadora da 

UFRPE foi a dificuldade que as estagiárias demonstraram ter em expressassem, quando 

solicitadas, suas considerações sobre o significado da economia solidária, o que pode ser 

percebido no trecho seguinte: “Economia solidária... Estou meio perdida ainda neste sentido. 

Não consigo ver uma distinção entre o trabalho cooperado e economia solidária” (Entrevista 
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com Márcia). A impressão que se tem é que inexiste uma reflexão constante sobre as 

categorias teóricas que orientam as práticas educativas dessa incubadora. 

 A entrevista com outro extensionista aponta para essa possibilidade: 

 

Eu acho que a gente aqui da incubadora tem feito um esforço para situar 

todo mundo que é selecionado dentro do contexto que a gente faz. Mas eu 

acho que ainda está aquém do que é necessário. Muitas vezes, no corre-

corre, a gente comete alguns pecados. Por exemplo: para o pessoal entender 

o que é uma incubadora é necessário que a gente contextualize isso, para 

saber o que é, de onde veio. Esse entra e sai, esse corre-corre faz com que a 

gente não contextualize suficientemente para eles entenderem. Mas durante 

o processo isso acaba sendo assimilado. Leva um tempo e se perde em 

eficiência e tal, mas acaba sendo assimilado. [...]. Isso também varia de 

estagiário para estagiário. Tem estagiário que fica mais presente, exigente e a 

gente acaba pressionado, passando material. Mas, vez por outra, a gente faz 

algum momento de encontro e aí vai em função dos projetos que eles estão 

trabalhando. [...]. Poderia melhorar. Eu tenho essa visão crítica (Entrevista 

com Gustavo). 

  

 A fala do extensionista apresenta-se como algo relevante quando ele enfatiza a 

necessidade de melhorar as reflexões sobre os conceitos. Até mesmo porque, se o trabalho da 

incubadora está voltado para a formação em economia popular solidária, torna-se 

imprescindível que os educadores conheçam e se posicionem acerca de um referencial 

teórico-metodológico que oriente sua prática. O fato de ser estagiário reforça a necessidade de 

abrir espaços de discussão sobre determinados conceitos para que conheçam suas diferentes 

terminologias e significados. Contudo, sabe-se que a dificuldade de intensificar essas 

discussões está atrelada a dois pontos: demanda diária que acaba tomando todo o tempo dos 

integrantes; e o reduzido número de participantes nas equipes. 

 Na incubadora da USP, a economia solidária parece comungar com as ideias de Paul 

Singer, sendo concebida como “um projeto de transformação social, pautado na autogestão e 

que pressupõe tanto a reformulação do modo de produção quanto da prática pedagógica” 

(ITCP/USP, 2010). Essa concepção distancia-se das ideias de Laville e França Filho de 

humanização do modo de produção vigente ou complementaridade entre capitalismo e 

economia solidária. 

 Na INCUBES/UFPB, segundo diversos textos disponibilizados no seu site, observa-se 

que a terminologia economia solidária caminha na perspectiva de Singer, vislumbrando um 

novo modelo de desenvolvimento, que não apenas centrado na economia, mas na 

possibilidade de considerar outros aspectos qualitativos, como educação, segurança, questões 

de gênero, raça e novos elementos culturais. 
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 Embora as concepções apresentadas mostrem posicionamentos e compreensões 

diferentes sobre a economia popular solidária, evidenciaram-se algumas convergências, por 

exemplo: todas as incubadoras pesquisadas a visualizaram como uma proposta de 

emancipação do trabalho humano, que contribui com as transformações socioculturais, 

implicando em transformações para além do âmbito econômico, ou seja, é uma proposta 

capaz de mudar os padrões vigentes de sociabilidade. Acredita-se que essa diversidade de 

compreensão e de significados pode ser um dos elementos responsável pelo fortalecimento e 

potencialidade do movimento pela economia popular solidária. 

 E como a educação é entendida por esses profissionais? Na INCUBACOOP/UFRPE, 

uma entrevistada destaca:  

 

Eu acho que educação é o processo em que a gente dialoga com o saber do 

outro. Nosso papel enquanto educador é poder problematizar a situação 

concreta que as pessoas têm na perspectiva que elas sejam capazes de, a 

partir do conhecimento que elas já têm, refletir, dialogar e reconstruir o saber 

e aí, nessa ótica, o diálogo entre o saber científico e o saber popular é muito 

importante. Mas, é extremamente difícil de fazer isso, porque a gente coloca 

isso no discurso, mas quando vai colocar na prática, eu acho que há uma 

distância. A gente tem muita dificuldade de assumir, de fato, esse papel de 

diálogo. Muitas vezes, só a prática, o caminhar, a reflexão é que vai 

facilitando (Entrevista com Maria). 

  

 De fato, o diálogo entre o saber científico e o saber popular não é fácil de ser realizado, 

mas também não é algo impossível. Até mesmo porque, numa perspectiva de extensão 

universitária, como é a das incubadoras populares, o diálogo torna-se fundamental, visto que é 

pelo diálogo que a educação caminha na direção da produção humana e não meramente como 

transmissão do conhecimento.   

 Nos documentos da incubadora da USP, a educação é compreendida da seguinte 

maneira: 

A educação é, em seu sentido amplo, uma manifestação exclusivamente 

humana que pressupõe, necessariamente, a iniciação aos valores morais 

próprios de uma determinada época, que são interiorizados desde o 

momento do nascimento de modo que parecem naturais aos seres humanos. 

A sociedade, com suas normas, crenças, hábitos e valores está, ao mesmo 

tempo, fora e dentro dos indivíduos. Ela é objetiva, porque de fato aparece 

como uma realidade exterior aos indivíduos, e é subjetiva porque o modo 

como estes sentem e pensam – tudo aquilo que chamam propriamente o eu – 

é a interiorização dela, permitindo aos mesmos compreender e ser 

compreendidos, compartilhando significados. Entretanto, esses significados 

estão sempre em reformulação, exatamente por não serem naturais mas 

históricos, criados pela própria  ação e experiência humanas (ITCP/USP, 

2011). 
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 Os extensionistas dessa incubadora ressaltam que a educação popular é necessária no 

processo de incubação, porque “um projeto político que visa a emancipação dos sujeitos deve, 

portanto, se pautar por princípios de uma educação que busca desvelar o mundo, 

problematizá-lo e transformar a realidade, sendo a práxis fundamental nesse processo” 

[...].(ITCP/USP, 2010). 

 A INCUBES/UFPB apresenta a educação popular como aquela que está em condições 

de promover uma adequada aprendizagem, pois,  

 

é um fenômeno de produção e apropriação dos produtos culturais, expresso 

por um sistema aberto de ensino e aprendizagem, constituído por uma teoria 

de conhecimento referenciada na realidade, com metodologias (pedagogias) 

incentivadoras à participação e ao empoderamento das pessoas de forma 

coletiva, com conteúdos e técnicas de avaliação processuais, permeado por 

uma base política estimuladora de transformações sociais e orientado por 

anseios humanos de liberdade, justiça, igualdade e felicidade (COSTA, et al, 

2006). 

 

 Não resta dúvida de que o trabalho extensionista realizado por incubadoras populares 

corresponde a um processo educativo. Os dados apresentados nesta tese evidenciam que, para 

fundamentar sua prática pedagógica, as incubadoras pesquisadas utilizam autores e 

concepções coerentes com a proposta da economia popular solidária, orientando-se pelos 

princípios do diálogo, da auto-organização de trabalhadores e trabalhadoras, da decisão 

coletiva, da autonomia e da liberdade. Desse modo, apresentam a educação popular como 

principal referência para a ação com os grupos populares com os quais trabalham. Mas, como 

esses componentes da educação popular se apresentam na proposta metodológica de 

incubadoras populares? É o que se pode visualizar no capítulo seguinte. 
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4 PROPOSTA METODOLÓGICA DO PROCESSO DE INCUBAÇÃO 

 

4.1 INCUBACOOP/UFRPE 

 

 Quando apresentado o atual organograma da INCUBACOOP/UFRPE, no capítulo 

anterior, foram identificadas duas linhas de ação: incubação e multiplicação de tecnologias 

sociais. A primeira linha foi o foco de análise, porque se utiliza da metodologia de incubação 

para orientar suas ações. Essa linha trabalha com três áreas de atuação: agricultura familiar, 

reciclagem de resíduos sólidos e turismo. As duas primeiras áreas são as mais antigas da 

incubadora e por este motivo serão apresentadas algumas de suas particularidades.  

 O projeto de agricultura familiar é desenvolvido na Bacia do Goitá na Zona da Mata 

Norte do estado de Pernambuco. Nesse território, iniciou-se um trabalho no município de 

Lagoa de Itaenga, distante 72 km de Recife. Esse município tem uma população de 20.172 

habitantes, sendo que 4.827 residem na zona rural, cuja região é historicamente caracterizada 

pela monocultura da cana de-de-açúcar, atividade que emprega grande parte da mão-de-obra 

local.  

 A incubadora da UFRPE, desde 2005, trabalha com as Comunidades de Imbé, Marrecos 

e mais seis sítios vizinhos que são formados por pequenas propriedades rurais, totalizando 

quarenta famílias, aproximadamente, uma população de duzentas pessoas, servida com água 

encanada, escola municipal e boas estradas. Oito dentre essas famílias produzem hortaliças 

orgânicas e, gradativamente, outros produtores têm se convertido, passando do sistema 

convencional para essa proposta orgânica. 

 Cabe ressaltar ainda que as condições materiais dessas famílias para produção são 

precárias: não têm sistemas de irrigação, equipamentos e máquinas. As propriedades são 

minifúndios, com média de dois hectares de área, ocupados com benfeitorias, cultivos de 

hortaliças, frutas e lavouras temporárias anuais (INCUBACOOP/UFRPE). Mesmo com todas 

as dificuldades encontradas, o coletivo conseguiu construir a sede da associação e, aos 

poucos, está organizando esse espaço. 

 O projeto de resíduos sólidos é desenvolvido no território da região metropolitana do 

Recife, composta por doze municípios com um total de mais de três milhões de habitantes e é 

a principal região de descarte de resíduos sólidos do Estado de Pernambuco.  

Consequentemente, é a área onde está estruturada uma cadeia produtiva inteira, voltada à 

reciclagem de resíduos sólidos. Nesse local, encontram-se fábricas de reciclagem de vidros, 

papéis, papelões, plásticos, ferro e aço. Essa cadeia produtiva é muito bem estruturada e vem 
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se fortalecendo, sobretudo, devido ao trabalho dos catadores de materiais recicláveis que 

vivem numa enorme fragilidade econômica e social e em condições de trabalho extremamente 

precárias. 

 A incubadora da UFRPE desenvolveu suas ações no município de Abreu e Lima, 

distante 20 km de Recife, capital do Estado. A cidade possui 95.198 habitantes e apresenta 

uma população majoritariamente urbana, pois 77.696 habitantes estão na zona urbana e 

17.502 residem na zona rural. Uma das principais atividades econômicas são os serviços, que 

também servem de atrativo para outras pequenas e médias cidades do entorno. 

Aproximadamente 76% do emprego total da cidade é responsabilidade do comércio. Grande 

parte da população da cidade sobrevive da economia popular ou informal. Na zona rural, é 

encontrado o cultivo de produtos de agricultura de subsistência, a exemplo de coco, inhame, 

banana, mandioca e árvores frutíferas em geral. 

 Nos anos 70, Abreu e Lima tinha um parque industrial importante, principalmente, na 

área têxtil. Mas assistiu à falência e fechamento de várias dessas indústrias, assim como ao 

fechamento da mina de fosfato. O terreno da mina foi ocupado pelos moradores do bairro, no 

qual hoje moram os catadores e onde o projeto da INCUBACOOP/UFRPE foi desenvolvido. 

Esse processo de desindustrialização da cidade trouxe consequências enormes para a 

população local, visto que aumentou os índices de desemprego e impôs uma necessidade de 

novas perspectivas de formação e qualificação profissional. Entretanto, para um considerado 

número de trabalhadores e trabalhadoras sem formação ou muitas vezes não alfabetizados, 

como é o caso da maioria dos catadores acompanhada pela INCUBACOOP/UFRPE, esta 

alternativa é a economia informal ou a economia popular, como discutido no primeiro 

capítulo. 

 É no Fosfato que a INCUBACOOP/UFRPE desenvolve a articulação de duas 

experiências de economia popular solidária em reciclagem e comercialização de resíduos 

sólidos, a saber, a articulação entre a Associação de Catadores Erick Soares e a Cooperativa 

de Reciclagem de Plásticos de Abreu e Lima, e tal articulação foi nomeada como Projeto 

Reciclação. É importante destacar que essa união representou para a incubadora o início da 

constituição de uma rede produtiva no território norte do litoral do Estado. Ao colocar nas 

ruas a coleta seletiva com inclusão e autogestão de catadores, com pouco ou nenhum apoio do 

poder público e com um apoio muito forte da população local, o projeto Reciclação foi 

considerado uma ação protagonista no Estado de Pernambuco.  

 A Cooreplast, composta por vinte e três pessoas, em sua maioria mulheres que 

trabalham na reciclagem do plástico em sua transformação primária para a indústria, existe 
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desde 1990 e tem um período mais longo de incubação do que o outro grupo. No início do 

projeto, essa cooperativa já possuía maquinaria para reciclagem de plástico e suas instalações 

estavam prontas para algumas atividades. No processo de seleção para acompanhamento da 

incubadora, a Cooreplast apresentava como principal potencial um grande número de 

equipamentos e um conhecimento acumulado sobre gestão coletiva da cooperativa. 

Entretanto, sua maior dificuldade era garantir suas duas atividades principais: a coleta de 

resíduos sólidos e a transformação do plástico, isto porque contava com um número muito 

pequeno de membros.  

 A Associação Erick Soares, criada em 2004, representava um grupo de dezesseis 

pessoas trabalhando de forma organizada dentro do lixão, local de Iamã, Abreu e Lima, em 

regime familiar. O trabalho de grupo consistia em selecionar os resíduos descarregados no 

lixão pela prefeitura, a partir da coleta diária domiciliar. Antes da intervenção da 

INCUBACOOP/UFRPE, a comercialização dos materiais se dava pelo intermédio de 

atravessadores que acabavam guardando quase 90% dos lucros obtidos com a atividade. 

Durante a seleção dos grupos, a Erick Soares apresentou como maior potencial um enorme 

conhecimento da atividade e dos métodos de separação do material e uma grande força de 

trabalho, adquirida pela prática profissional extremamente difícil no lixão. Como maior 

dificuldade, identificou-se a falta de organização e de equipamentos para transformar os 

materiais recuperados. Esse grupo foi trazido pela incubadora para atuar junto com a 

Cooreplast em sistema de rede produtiva (INCUBACOOP/UFRPE). 

 Com o trabalho de incubação, o grupo da Erick Soares saiu do lixão, ganhou uma casa 

de uma deputada para ampliar o galpão e iniciou o trabalho junto com a Cooreplast, na 

tentativa de superar as dificuldades dos dois grupos, visto que este último coletivo tinha muito 

maquinário e poucos trabalhadores para coletar os resíduos e o grupo Erick Soares, que tinha 

um bom conhecimento de coleta, ajudaria a Cooreplast nesse sentido e teria a oportunidade de 

utilizar o maquinário do outro grupo para prensar seu material. O grupo Erick Soares tem 

conseguido se estruturar muito bem, inclusive, legalizou-se como cooperativa e efetivou a 

compra de um caminhão financiado.  

 A INCUBACOOP/UFRPE acredita que a proposta de rede contribui com o 

fortalecimento das ações no território. Segundo uma das entrevistadas “quanto mais a gente 

vai aglutinando os grupos no mesmo território, maior será o intercâmbio, o processo de 

multiplicação de experiências” (Entrevista com Maria). Portanto, acredita-se que essa 

perspectiva de rede possibilita o fortalecimento da economia popular solidária. Entretanto, o 
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trabalho na perspectiva de rede é muito difícil de ser realizado, como pode ser constatado nas 

falas abaixo. 

 

O projeto de reciclagem de resíduos sólidos quando pegou o recurso da 

Petrobrás montou uma perspectiva de cooperação entre dois grupos: Erick 

Soares e Cooreplast. Terminou o projeto, estruturou-se o empreendimento, 

depois... Antes era assim: antes o Erick Soares não tinha equipamento 

nenhum, quem tinha era a Cooreplast. Depois de algum tempo o Erick 

Soares se equipou bastante e a Cooreplast que atendia e recebia o pessoal da 

Erick Soares para usar os equipamentos deles, passou por um incêndio no 

galpão e perdeu muita coisa. E aí as mulheres ficaram sem ter onde prensar 

as coisas. E a Erick Soares não foi solidária, não cooperou. Quer dizer, ter a 

articulação em função de uma ação, de uma intervenção de um projeto, tem. 

Mas nesse momento a Cooreplast está passando por muita dificuldade e a 

Erick Soares está abarrotada de equipamentos. É por isso que eu fico com o 

pé atrás, porque na prática a cooperação é bem difícil, bem diferente do 

discurso (Entrevista com José). 

Conseguimos implantar um projeto de cooperativas em torno de seis bairros 

e juntou dois grupos que trabalhavam no mesmo local, porque enquanto 

estava ajeitando a sede de um o outro teve que se juntar. Esses dois grupos 

não se batiam bem. Um grupo estava no lixão, então tiramos o pessoal do 

lixão e começaram a produzir junto com o outro grupo, enquanto construía a 

sede dele. Os dois grupos trabalhavam praticamente na mesma rua, mas não 

se batiam. Ficaram quase um ano trabalhando juntos, mas depois se 

separaram. Com o projeto da Petrobrás houve um boom muito grande na 

produção, na cooperação, no entendimento do que seria esse trabalho dos 

dois empreendimentos juntos. (Entrevista com Roberto). 

 

 Um aspecto interessante na junção desses dois grupos, como informado pelo 

entrevistado é que, anteriormente, esses coletivos não se suportavam. Havia grande rivalidade 

entre eles, e parece que isso ainda continua presente nessa realidade. Contudo, é importante 

salientar que o trabalho educativo da incubadora possibilitou a aproximação dos dois e o 

exercício da solidariedade e da cooperação, pelo menos, por um tempo.  Durante visita à uma 

associação que está sendo inserida pela INCUBACOOP nesse projeto de rede produtiva, a 

pesquisadora percebeu que até os integrantes desse empreendimento têm dificuldade de se 

relacionar com o grupo da Erick Soares. Parece existir um clima de hostilidade em relação a 

ele. Pelo que pode ser observado, o motivo dessa rejeição ao grupo Erick Soares é o fato de 

ele ser um empreendimento muito fechado, apresentando dificuldade de cooperar e de se 

solidarizar com outros coletivos. Entretanto, não se pode deixar de frisar que é um grupo 

muito organizado, que vem buscando se desenvolver cada vez mais. Atualmente, segundo 

informação de um membro da incubadora, o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) também vem acompanhando esses grupos numa perspectiva de 
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rede. Inclusive, esse foi um dos critérios lançado pelo banco para desenvolver seu projeto com 

esses coletivos, motivo que está levando-os a produzir juntos novamente. 

 Um membro da INCUBACOOP faz a seguinte leitura dessa realidade: 

 

O grupo Erick Soares é um grupo mais fechado. É um grupo familiar. É um 

grupo que foi tão ajudado pelo outro e agora não consegue “retribuir”. Mas 

foi um jeito que eles moldaram para crescer. O outro está meio capengando. 

Este já cresceu demais, enquanto o Cooreplast está capengando. Se você 

pensa em trabalhar dois grupos que estão no mesmo local e vendendo a 

mesma coisa, era para estar crescendo igual, não era? Mas não. Um cresce 

mais e o outro vai capengando. O que saiu do lixão, o Erick Soares é quem 

tem se desenvolvido melhor. A nossa relação com a Coreplast é melhor, já 

com a Erick é mais distante, porque eles são mais fechados (Entrevista com 

Roberto).  

 

 O que os dados têm evidenciado é que os grupos se unem, não porque desejam unir 

força para ajudar uns aos outros numa perspectiva solidária da economia, visando à melhoria 

de todos os coletivos envolvidos, mas, parece que vislumbram um caminho para conquistar o 

crescimento individual do empreendimento. Por esse motivo, um dos entrevistados afirma 

que: “quando na cooperação cada pessoa tem objetivos individuais, não é fácil de cumprir a 

cooperação em sua plenitude” (Entrevista com José). Em um outro momento da entrevista, 

esse integrante questiona: 

 

Até que ponto esse solidário é realmente solidário? Até que ponto as pessoas 

estão efetivamente dispostas a assumir e a fazer princípios da economia 

solidária? A autogestão, a sustentabilidade, respeito, a não exploração? Aí 

nos empreendimentos esses problemas... O discurso é belíssimo, mas na 

prática... Às vezes, quando digo essas coisas, as pessoas me olham meio de 

banda, mas... Quando você está envolvido com os grupos você percebe isso. 

 

 Concorda-se que o trabalho educativo sob a ótica da economia popular solidária não é 

tarefa fácil. Essas contradições aventadas nas falas dos entrevistados não causa estranheza, 

pois não se pode esquecer que esses trabalhadores e trabalhadoras, assim como as demais 

pessoas inseridas nas sociedades capitalistas, estão impregnados, em alguma medida, do 

pensamento e da cultura dominante. Como mencionado no capítulo 2, a incorporação de um 

conjunto de valores capitalistas se faz necessária para reproduzir a ordem vigente, mas, não 

significa que os trabalhadores e trabalhadoras deixem de produzir e manipular conjuntos 

culturais que traduzam uma rejeição a esta lógica em que estão inseridos.  

 Nesse sentido, precisa-se considerar que assumir uma nova cultura, pensar em produzir 

de uma forma diferente, relacionar-se pautado por novos princípios, contrapor-se à lógica 
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dominante, requer novas aprendizagens. Isto significa dizer que os coletivos estão passando 

por um processo de mudança, de aprendizagem, ou seja, por um permanente processo 

educativo que precisa ser alimentado por ações como as desenvolvidas pelas incubadoras de 

empreendimentos populares solidários, para que eles consigam superar essas contradições e 

possam encontrar caminhos para consolidar a perspectiva popular e solidária da economia. 

Portanto, identificar, reconhecer e explicitar as diversas contradições desse processo não 

significa abandonar a utopia
47

 de superação do padrão hegemônico, mas sim, reunir esforços 

para que as forças contra-hegemônicas inaugurem novas relações sociais orientadas pelos 

princípios da autogestão, da cooperação e da solidariedade.  

 Apresentados os principais projetos da linha de incubação, busca-se agora aventar e analisar 

o processo educativo da INCUBACOOP/UFRPE. Inicialmente, será abordado o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da incubadora, porque este é concebido como um instrumento que possibilita a 

compreensão de diversos saberes e posições de um grupo. Conforme dados da entrevista e análise 

documental, a incubadora da UFRPE não tem um PPP no papel, ou seja, a equipe ainda não 

construiu esse documento. Os integrantes das equipes de incubação falam o seguinte: 

 

Escrito não tem. Ele existe na cabeça. A gente tem um projeto conceitual 

para a criação da incubadora. Nunca paramos para construí-lo. Já tivemos 

muita discussão sobre isto, mas nunca sistematizamos essas discussões. 

(Entrevista com Gustavo). 

Tem. Acho que podemos considerar o projeto que criou a incubadora como o 

PPP, mas, eu não posso dispor de um projeto, de um documento que eu 

chame de projeto político pedagógico, como um documento. Acho que é um 

ideário comungado, compartilhado e mantido por todos nós, construído e 

reconstruído por todos nós, mas não temos um documento ainda que se 

chame projeto político pedagógico. (Entrevista com João). 

Nunca vi. Acho que não existe um PPP aqui na incubadora. Se tiver, não o 

conheço. (Entrevista com Lúcia). 

O PPP é invisível. Não tem nada escrito, mas ele está inerente à perspectiva 

que a gente assume no cotidiano. No Cefes tem o PPP, mas não veio do 

nada. Foi a gente que trabalhou com outras pessoas, com muitas mãos 

(Entrevista com Maria).  

 

 Sabe-se que o trabalho realizado pelas incubadoras brasileiras tem um caráter político e 

pedagógico, mas isso está claro para todos os membros da incubadora? A pesquisa tem 

evidenciado que não. Durante a entrevista e observação direta, percebeu-se que a maioria dos 

integrantes da INCUBACOOP/UFRPE, principalmente, os que compõem o quadro efetivo, tem 

                                                 
47

 Utopia aqui segue a compreensão de Catanni (2003): utopia é desejo de alteridade, é convite para a 

transformação que constrói o novo, é a busca da emancipação social, é a conquista da liberdade. Utopia não é um 

conceito nem um quadro teórico, mas uma constelação de sentidos e projetos. A verdadeira utopia é a visão 

crítica do presente e dos seus limites e uma proposta para transformá-lo positivamente. 
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definido em sua mente o papel político pedagógico da incubadora. Entretanto, os novos 

integrantes, os estagiários, por exemplo, desconhecem essa concepção ou pelo menos 

demonstram dificuldade de falar sobre o assunto. Acredita-se que o PPP, quando apresentado 

formalmente como documento e elaborado coletivamente por todos os membros da equipe, 

torna-se “um instrumento teórico-metodológico que visa contribuir na superação dos desafios 

cotidianos, de forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, 

participativa” (VASCONCELOS, 1995, p.43). Por essa razão, acredita-se que a existência de 

um documento facilitaria a compreensão do Projeto Político Pedagógico da 

INCUBACOOP/UFRPE, principalmente, pelos estagiários e por novos membros.  

 Embora a incubadora não tenha um documento que possa ser chamado de PPP, ela tem 

preocupado-se, em alguns de seus documentos, com reflexões sobre esse aspecto e ressalta 

alguns pontos importantes de seu caráter político e pedagógico, conforme pode ser observado 

no trecho seguinte. 

 

O PPP da INCUBACOOP evidencia diferentes funções políticas: a) a 

construção de uma outra economia diferente da economia de mercado que 

serve de base a nossa sociedade atual; b) a articulação com os movimentos 

sociais neste processo de construção; c) a discussão com os gestores públicos 

quanto à implementação de políticas públicas de economia solidária; d) o 

fomento às articulações entre os empreendimentos econômicos solidários; e) 

a formação de estudantes com um perfil voltado para a construção de um 

novo paradigma social e econômico; f) a opção de democratizar o acesso ao 

conhecimento produzido no interior da universidade aos grupos incubados; 

g) a responsabilidade de sermos um laboratório vivo de interface entre 

ensino, pesquisa e extensão, dentre outros. Assim, o projeto da incubadora, 

em sua perspectiva política, busca efetivamente transformações nas 

realidades onde ela se insere, na medida em que se articula com o Estado, 

com o Mercado e com a Sociedade Civil de forma a criar condições 

necessárias para que o ideal de transformação sócio-econômica [sic] possa 

ser objetivado. (INCUBACOOP/UFRPE, 2007). 

  

 A perspectiva pedagógica da incubadora é percebida a partir do momento em que se 

propõe apoiar e fomentar o desenvolvimento dos empreendimentos econômicos solidários, 

pois segundo seus documentos: 

 

Desta forma, [...] a incubadora tem uma perspectiva pedagógica em relação 

aos grupos que incuba, no apoio ao processo de aprendizagem em torno da 

autogestão que impacta na dimensão coletiva dos empreendimentos 

econômicos solidários e da transformação de certos aspectos da 

subjetividade de seus membros (INCUBACOOP/UFRPE, 2007). 
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 A INCUBACOOP/UFRPE destaca ainda: 

 

Mas para além do trabalho junto aos grupos incubados, a dimensão 

pedagógica do trabalho da incubadora está ainda presente: a) na contribuição 

para o desenvolvimento sustentável através de um diálogo entre os saberes 

científicos e tradicionais; b) nos processos de educação ambiental 

desenvolvidos junto à população em geral; c) no trabalho desenvolvido junto 

às famílias dos membros dos grupos incubados tendo como ponto de partida 

os enfoques relacionados à saúde e segurança alimentar; d) no 

desenvolvimento de um processo de resgate da memória cultural dos grupos 

trabalhados no que se refere às práticas alimentares, aos processos curativos, 

às práticas produtivas e às tradições e costumes; e) no desenvolvimento de 

ações que visem à elevação do nível de educação básica dos membros das 

comunidades envolvidas; f) no estímulo às práticas que possam envolver os 

jovens das comunidades possibilitando a (re)construção de uma identidade 

que se perpetue nas gerações futuras; f) no papel formativo que desenvolvem 

junto aos estudantes da universidade em suas diferentes áreas de atuação; g) 

na publicação de trabalhos científicos, dentre outros. 

 

 A metodologia de incubação, conforme anunciado, é o principal foco deste capítulo. 

Sendo assim, será apresentada a metodologia de trabalho da INCUBACOOP/UFRPE, 

buscando ressaltar seus princípios metodológicos, suas opções teóricas e as grandes linhas de 

seu processo de incubação, tentando identificar e analisar constituintes da educação popular 

nesse processo educativo. 

 Os princípios metodológicos orientadores do trabalho de incubação da 

INCUBACOOP/UFRPE são: 

 

a) Valorização do saber intuitivo e empírico de cada participante e Construção de 

saberes a partir das experiências e percepções de cada sujeito, o que significa 

desenvolver um trabalho pedagógico baseado na construção do saber a partir das 

experiências, do vivido e das percepções de cada participante sobre os temas 

discutidos; 

b) Estímulo à emissão de opiniões: propõe-se desenvolver um trabalho baseado na livre 

expressão de ideias e opiniões de todos os integrantes do processo. Este princípio 

contribui para que estes mesmos participantes possam construir uma lógica de reflexão 

e de tomadas de decisões, tendo como princípio fundamental a participação de todos 

os envolvidos; 

c) Criação de um ambiente lúdico na realização das atividades: para isto, utilizam-se 

técnicas, jogos e dinâmicas de grupo que sirvam à descontração das pessoas e à 
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aproximação recíproca, de forma amigável, objetivando a estimulação da construção 

coletiva dos saberes e das decisões tomadas durante os trabalhos realizados;  

d) A prática interdisciplinar, pois, para superar a visão restrita de mundo, é necessário 

promover uma compreensão adequada da realidade e a produção de conhecimento 

centrada no homem. 

 

Nesse sentido, o processo educativo da INCUBACOOP busca romper: 

 

Os “muros” que, frequentemente, se estabelecem entre as disciplinas 

integrando e engajando educadores num trabalho conjunto, de interação das 

disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade de modo a superar 

a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos alunos, a fim 

de que possam exercer criticamente a cidadania mediante uma visão global 

de mundo e serem capazes de enfrentar os problemas complexos, amplos e 

globais da realidade que os cerca (INCUBACOOP/UFRPE, 2007). 

 

 De acordo com membros da incubadora, esses princípios estão presentes em todo o 

processo de incubação, tanto nos momentos de troca de saberes, quanto nas oficinas de 

formação e nas atividades de acompanhamento. 

 Observa-se que o processo de incubação dos grupos é permeado pelas trocas de saberes 

e, para isto, precisam ser balizados por alguns conceitos da educação popular. Baseada na 

concepção de Paulo Freire, a INCUBACOOP trabalha a partir do pressuposto de que “não 

existe um educador do educando; não existe um educando do educador; mas, o que temos é 

um educador-educando bem como um educando-educador” (INCUBACOOPE/UFRPE, 

2007). Isto significa que “ninguém educa ninguém; ninguém se educa sozinho; os seres 

humanos se educam mutuamente, a partir da mediação de sua realidade” 

(INCUBACOOP/UFRPE, 2007). Nesse sentido, a cultura das classes populares passa a ser 

respeitada e percebida como um processo de acumulação das experiências vivenciadas pelos 

trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, como “produção dos meios de sustentação de vida para 

o indivíduo e a prole” (VIEIRA PINTO, 1979, p. 124). 

 As entrevistas destacam outros princípios da educação popular fundantes no processo 

educativo da incubadora e apresentam seus referenciais teóricos, como pode ser observado 

nos extratos seguintes: 

 

Acho que um grande fundamento é a pedagogia do diálogo, a pedagogia da 

interação, o interacionismo. A escuta para nós é fundamental nesse processo 

de interação. Nesse processo de diálogo, a escuta é fundamental. Então, 



146 
 

como princípios fundamentais: a escuta, a valorização da experiência 

anterior e o princípio do diálogo (Entrevista com João). 

Eu diria que a economia solidária, a educação popular, a democracia, a 

cooperação são princípios e conceitos chave de nossa ação. [...] A gente 

sempre diz que nossa metodologia é lúdica, envolve as pessoas, é 

participativa, promove a emancipação, faz com que as pessoas tenham 

capacidade de promover espaço em que elas fiquem à vontade para se 

colocar para falar. Então os princípios são: participação, diálogo, troca e 

intercâmbio. O eixo de território também é forte na nossa opção teórico-

metodológica. (Entrevista com Maria). 

Como princípio norteador de nossa prática: o diálogo é o principal, tanto 

aqui dentro quanto lá fora.  A prática da autogestão, a prática da democracia. 

Se você tem diálogo, você tem autogestão, você tem democracia, você tem 

formação. O valor básico da gente é está [sic] aberto ao diálogo. Entendendo 

que é através do diálogo, da conversa, da abertura que você pode construir 

alguma coisa. Uma das referências, apesar de que muitos falem que existe 

coisa mais nova, Paulo Freire é um dos grandes orientadores nosso aqui. 

(Entrevista com Gustavo). 

 

 Nessas falas foi possível a identificação de algumas das constituintes da educação 

popular elencadas no capítulo 2 e que se fazem presentes na prática educativa da 

INCUBACOOP/UFRPE. O diálogo, como também ressaltado em capítulos anteriores, é 

concebido nesse processo de incubação como um importante instrumento para superação da 

consciência ingênua, pois se trata de uma categoria política da relação educadora. Nessa 

perspectiva, o diálogo é utilizado no processo educativo visando à construção de uma relação 

democrática, na qual os sujeitos têm liberdade para pronunciarem suas próprias palavras, seus 

sentimentos, seus desejos. Uma vez mais, trazendo a concepção de Melo Neto, o diálogo que 

se propõe na prática educativa da INCUBACOOP/UFRPE não se reduz ao “sentido restrito de 

busca de consensos ou conciliações para evitar disputas ou confrontos ideológicos de classes”, 

mas apresenta-se como “exercício concreto de se poder aceitar o risco de não prevalecer o seu 

ponto de vista ou opinião” (MELO NETO, 2001, p. 58). Assim, como defende Freire (1985), 

o diálogo apresenta um caráter horizontal, possibilitando que todos que fazem parte desse 

processo educativo emerjam como sujeitos e os desejos, as necessidades e os interesses de 

todos sejam considerados numa reflexão conjunta que favoreça a criticidade e a 

problematização. 

 A emancipação também é uma constituinte da educação popular que se faz presente nesse 

processo de incubação, visto que os membros da incubadora têm desenvolvido ações que visam a 

promoção do autogoverno de grupos populares, para que se libertem da tutela, da servidão  e da 

submissão, conforme destaca Arruda (2009). 

 A participação tem igual destaque na prática educativa da INCUBACOOP, uma vez que 

esse componente da educação popular torna-se mola propulsora da dinâmica educativa da 
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incubação. Objetiva, portanto, fazer com que os trabalhadores de empreendimentos solidários 

populares transformem-se em sujeitos capazes de construir seus novos contextos, tornando-se 

construtores de sua história e recriadores de sua cultura. Cabe salientar que essa participação 

tem o caráter integrador apresentado por Bordenave (2007), ou seja, busca não só a melhoria 

de uma situação específica, como também a transformação das diversas dimensões da vida de 

trabalhadores e trabalhadoras, portanto, buscando sua libertação. 

 Embora os elementos educativos da metodologia de incubação estejam claros para 

muitos educadores da INCUBACOOP/UFRPE, alguns profissionais demonstraram 

desconhecer esses elementos teórico-metodológicos que fundamentam sua prática educativa. 

Ao ser questionado sobre esse aspecto, um membro da incubadora sugeriu que a pesquisadora 

buscasse essa informação com outros membros que tinham formação acadêmica na área de 

educação, admitindo, portanto, que não estava familiarizado com essas questões teórico-

metodológicas. Suas palavras foram: “Opção teórico-metodológica que fundamenta o 

processo educativo? Não sei dizer. A área de educação é meio esquisita para mim” (Entrevista 

com José). Em um outro momento, ele diz: “Trabalha mais o lúdico, oficinas, participação na 

montagem dos painéis. O instrumental metodológico parece que é o desafio. Acho que tem a 

ver com a formação da gente, porque nem todos da incubadora têm formação pedagógica”. 

Cabe salientar que o desconhecimento dos referenciais teórico-metodológicos desse processo 

educativo foi expresso também por outros membros da incubadora, que também não têm 

formação pedagógica. 

 Esse relato indica que o conhecimento e o domínio dos fundamentos teórico-

metodológicos orientadores da proposta educativa da incubadora não é algo comum a todos os 

seus membros, uma vez que as reflexões e análises das questões pedagógicas parecem fazer 

parte apenas do mundo dos profissionais que possuem essa formação pedagógica, enquanto 

que os outros parecem preocupar-se com os aspectos mais técnicos do processo de incubação. 

Isso pode interferir nas suas ações de incubação, impossibilitando, portanto, consistência, 

coerência e respaldo para a construção de parâmetros que propiciem a sua autoavaliação.    

 A elaboração do Projeto Político Pedagógico poderia mobilizar esses profissionais 

para um olhar mais crítico sobre as ações que desenvolvem, podendo contribuir também 

para as reformulações necessárias. Sabe-se que a metodologia de incubação da 

INCUBACOOP/UFRPE já passou por algumas mudanças significativas, mas, pelo que foi 

possível perceber nas entrevistas, essas mudanças não passaram pelo crivo de todos os 

membros da incubadora, ficando sob a responsabilidade apenas de alguns profissionais. O 

desconhecimento da orientação teórico-metodológica, apontado por alguns membros, 
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sugere essa leitura da realidade.  Cabe sinalizar ainda que esse desconhecimento pode 

estar comprometendo a qualidade das ações desenvolvidas por esses membros, visto que 

uma práxis transformadora significa ação-reflexão. Como agir e repensar esse agir sem 

um fundamento teórico? Todos que fazem a incubadora precisam se apropriar desses 

fundamentos que são teóricos e também políticos para não restringir o processo de 

incubação ao plano das técnicas, do como fazer, sem os embasamentos necessários 

sustentadores das atividades educativas (BARROS, 2003). 

 Os membros da INCUBACOOP/UFRPE também se pronunciaram quanto aos 

principais desafios da incubadora: 

 

Se recriar é o desafio. Senão vai cair na mesmice. [...] esse recriar significa a 

gente mudar o jeito de fazer as coisas em função do que a gente errou, do 

que a gente acertou. [...] a gente tem que recriar porque a realidade muda e 

se a gente não mudar com a realidade a gente fica repetindo as mesmas 

coisas, repetindo aquele blábláblá que a realidade não absorve mais, 

entendeu? [...] O maior desafio, hoje, para mim é esse. É não entrar numa 

prática pela prática. É o que Paulo Freire coloca: fazer-refletir-fazer. 

(Entrevista com Gustavo). 

É o desafio da sobrevivência. Como é que a gente vai sobreviver, no sentido 

de existir? Não a sobrevivência pela sobrevivência, mas o desafio da 

continuidade. Como nós vamos continuar? Há uma questão geracional aí. Há 

uma geração que criou essa estratégia incubadora e essa geração deu conta a 

duras penas, mas deu conta dessa estratégia. Essa geração está saindo daqui 

a pouco. O grande desafio é este: continuidade. [...] O grande desafio para 

mim é como conseguir, manter e se perpetuar como um serviço às camadas 

populares, com todas as restrições que a gente tem, eu estou vendo certa 

dificuldade.  

O segundo desafio é a própria, se refere mesmo as aprendizagens que as 

incubadoras estão desenvolvendo de como lidar com as organizações 

populares com as características da economia solidária, a transitoriedade dos 

grupos populares, a fragilidade temporal que vai hoje daqui a pouco o 

pessoal saiu e muda tudo. E nesse momento aqui em Pernambuco, onde a 

gente está vivenciando, isso é mesmo um perigo terrível, porque as pessoas 

terminam sendo seduzidas por uma oferta de emprego, às vezes, precário 

demais e bastante terceirizado. Então elas vão e abandonam aquela 

perspectiva mais coletiva, aquela construção, aquelas tentativas. Então aí 

tem outro desafio: como é a repercussão desta onda de desenvolvimento nas 

organizações de economia solidária? (Entrevista com João). 

 

 No primeiro extrato da entrevista, observa-se uma preocupação com a recriação da 

incubadora. Durante a coleta de dados, esse membro mostrou-se muito incomodado com a 

ausência de reflexão sobre o agir dos educadores. Ele percebe o quanto é importante recriar 

sua prática, pois, como a realidade é dinâmica, encontra-se em constante movimento, ou seja, 

transformando-se; a prática educativa também precisa acompanhar essas mudanças. Na 

compreensão do entrevistado, a recriação não significa repensar apenas a técnica, mas implica 
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um repensar mais ampliado do processo educativo. Não se pode esquecer que nesse exercício 

de repensar e de recriar é necessária a participação de todos os membros da incubadora e isto 

exige a apropriação de fundamentos teórico-metodológicos, para que todos tenham condições 

de refletir sobre seu agir. 

 Na segunda entrevista, são apresentadas duas preocupações: a primeira, relacionada à 

continuidade da INCUBACOOP, pois sua equipe é constituída por um número pequeno de 

profissionais, e alguns de seus integrantes já pensam em aposentadoria. A ausência de novos 

profissionais interessados pela incubadora é algo que também preocupa a equipe, conforme 

mencionado no capítulo anterior; o segundo desafio diz respeito ao trabalho de incubação e 

sua tarefa de formação de grupos capazes de resistirem à onda desenvolvimentista que tomou 

o Estado de Pernambuco e que se tornou elemento ameaçador à proposta de economia popular 

solidária. Este segundo desafio parece se aproximar do que foi colocado pelo primeiro 

entrevistado sobre a necessidade da recriação. 

 Contraditoriamente, em outra entrevista, um membro ressalta o emprego de carteira 

assinada em empresas capitalistas como um ganho para os trabalhadores, como pode ser 

observado no extrato seguinte: 

 

Um ganho é a questão de algumas pessoas, por exemplo, da Cooreplast, 

arrumarem emprego de carteira assinada, principalmente os mais novos. 

Então saíram da cooperativa e foram trabalhar registrados [carteira 

assinada]. Já tem dois anos que eles estão no emprego registrado. Eles 

moram num lugar que é marginalizado, tem trafico de drogas, além de 

sequestro, pois o pessoal que mexe com essas coisas corre para se esconder 

lá. Mas, o pessoal retira os jovens dessa coisa que está lá solto e começa a 

ser catador. Depois passa a fazer curso administrativo, de pintura, e outros e 

daqui a pouco estão trabalhando nas empresas. Uns quatro ou cinco 

trabalhadores que foram catadores já estão empregados. Isso não acontece no 

outro grupo porque a maioria já está com a idade avançada e não consegue 

oportunidade no mercado, por isso continuam na cooperativa (Entrevista 

com Roberto). 

  

 A impressão que se tem é que, na compreensão desse profissional, os jovens 

trabalhadores precisam entrar nos coletivos para garantirem sua sobrevivência e se libertarem 

das atividades econômicas ilegais, entretanto, devem buscar algum tipo de formação para 

conquistar um emprego na empresa capitalista. Por que não buscar formação para 

potencializar o coletivo, o empreendimento? Parece haver um descrédito nos 

empreendimentos solidários populares. Talvez sua formação acadêmica em administração, 

somada à inexistência de momentos de discussão sobre a fundamentação teórica, 

metodológica e política orientadora das ações educativas da incubadora e a ausência de uma 
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maior reflexão sobre a prática educativa venham favorecendo essa concepção que fere a 

perspectiva da economia popular solidária. 

 Quando solicitado que falasse sobre as mudanças que aconteceram com ele ao 

desenvolver o processo de incubação de grupos populares, ouvem-se as palavras de um 

empreendedor capitalista, a exemplo do que pode ser constatado no trecho abaixo: 

 

Mudou sim. Eu já tive vontade de abrir meu próprio negócio nesta linha de 

resíduos. De tanto me envolver e ver que é uma coisa lucrativa, que eu 

poderia ajudar, mas também me satisfazer nessa área lá fora. (Entrevista com 

Roberto). 

 

 Será que esse é o real objetivo da incubadora? Pelo que já foi apresentado e discutido, 

não. Contudo, é fato que essas contradições podem aparecer, mas estas precisam ser refletidas 

e superadas, visto que não condizem com o projeto societário que se pretende desenvolver. 

 Outro membro da incubadora, ao falar sobre o que mudou em sua vida com o trabalho 

de incubação, coloca-se em uma perspectiva diferente da apresentada acima, observe: 

 

Acho que mudou muita coisa. Por exemplo, me tirou a visão tecnicista de 

tentar resolver as coisas com visão técnica. A vivência vai mudando até a 

sua forma de ser, o comportamento. Vai abrindo a cabeça, a mente. Eu tive a 

oportunidade de trabalhar com pessoas muito interessantes que oportunizam 

um olhar diferenciado para o mundo. [...] Quando eu cheguei aqui eu era 

fruto da técnica. Eu acho que eu enriqueci porque eu continuo técnico, mas 

também na linha de educador. Eu costumo dizer que antes eu era agrônomo 

da educação, hoje, eu sou um educador agrônomo, entendeu? O educador 

vem primeiro do que o agrônomo. (Entrevista com Roberto). 

 

 Cabe ressaltar que, além do trabalho na incubadora, o curso de Licenciatura em 

Agrárias também lhe ajudou a deixar de olhar o mundo apenas pela ótica da técnica. Avalia-se 

que a apropriação de teorias pedagógicas coerentes com a proposta educativa que a 

INCUBACOOP se propõe a realizar também ajudou nessa mudança.  

 Para finalizar a apresentação do processo educativo da INCUBACOOP/UFRPE, 

aventam-se as grandes linhas desse processo de incubação. O processo de incubação dura por 

um período de dois a três anos, aproximadamente. A metodologia é constituída de duas 

grandes etapas: a pré-incubação e a incubação. 

 A primeira etapa é pré-incubação, quando se realiza um diagnóstico participativo que 

permite construir com o grupo um plano de trabalho que será executado na segunda etapa. Na 

pré-incubação, há a preocupação de estabelecer vínculos mais profundos com os grupos, o 

aprofundamento de conhecimentos recíprocos (incubadora e grupos) e a realização de 
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pequenas intervenções, seja em forma de formação, trocando saberes, seja em forma de 

sugestões de alterações no cotidiano de trabalho do grupo que possam permitir resultados de 

curto prazo. Os extratos das entrevistas explicam bem como se dá essa fase: 

 

Na pré-incubação se desenvolve um trabalho de discussão em torno da 

economia solidária, do associativismo, do plano de trabalho, da gestão 

coletiva, da autogestão. Isso para que eles percebam o que a gente faz, qual é 

a nossa. Quando eles percebem, então, continuam ou desistem. A incubação 

tem uma duração de aproximadamente três meses (Entrevista com João). 

Quando a gente começou a trabalhar, a metodologia de incubação era bem 

redondinha. Cada fase tinha um tempo exato para acontecer. Em 2004, 

fizemos uma discussão sobre o que era a metodologia de incubação, e a 

gente percebeu que esta lógica estava atrelada a uma lógica mercantil. E não 

necessariamente era aquela que orientava as nossas ações. A gente quase que 

forçava os grupos a se legalizarem. Por exemplo, a gente dava de 4 a 5 

meses para se legalizarem e muitos não tinham como realizar essa 

legalização. E nem precisava muitas vezes. 

Na pré-incubação temos um diagnóstico participativo, onde desenvolvemos 

pequenas ações que tenham resultado concreto na vida do grupo, porque tem 

como objetivo principal construir uma relação sólida com o grupo. Porque 

incubar pressupõe confiança. Por exemplo, certa vez entramos num grupo de 

catadores e percebemos que a forma como eles organizaram o espaço de 

trabalho, atrapalhava a rotina diária deles, então, a gente propôs, na segunda 

semana que estava lá, organizar esse ambiente de trabalho. Pronto, isso já 

deu um impacto na vida deles, que eles não conseguiam enxergar no 

primeiro momento. Quando o espaço ficou organizado de outra forma deu 

um impacto na vida do grupo que fez o grupo perceber e desenvolver uma 

relação de confiança com a gente. Isso dura uns 4 meses (Entrevista com 

Maria). 

Essa etapa de pré-incubação é diagnóstica, é formativa, é explicativa de todo 

o processo e dura até 4 meses. Quando finalizar esta etapa, entramos na 

incubação (Entrevista com Gustavo). 

 

 Essa fase revela-se extremamente importante no processo de conhecimento mútuo entre 

grupos e incubadora. Nessa etapa, conforme apresentado nos extratos acima, acontecem 

pequenas trocas de saberes e estas se mostram como um instrumento muito importante na 

consolidação de vínculos entre os grupos e destes com a incubadora. Durante essa primeira 

fase, elabora-se um plano de trabalho próprio a cada grupo, o que significa que cada processo 

de incubação é diferente, uma vez que precisa ser adaptado às necessidades de cada grupo. 

Essa construção do plano de trabalho serve também para que o conjunto de atores possam 

construir juntos indicadores de resultados para o processo de incubação. Tais indicadores 

servem à realização do diagnóstico e ao planejamento de ações de curto prazo e, na segunda 

etapa (incubação), para desenvolver ações de formação e acompanhamento a partir das 

necessidades do grupo. Em síntese, a pré-incubação é a etapa inicial do processo de interação 
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com os grupos associativos, envolvendo as seguintes ações: seleção preliminar, diagnóstico, 

orientações/assessoramento e avaliação/seleção definitiva.  

 A incubação consiste na etapa da formação, gestão, acompanhamento e assessoramento 

durante um tempo estimado de 2 a 3 anos. É importante ressaltar que, em cada uma dessas 

fases, “a ação da incubadora é processual, na medida em que sua natureza é pedagógica 

operacionalizada em formação, assessorias e acompanhamento sistemático dos grupos” 

(INCUBACOOP/UFRPE). Destarte, a incubadora busca acompanhar, semanalmente, os 

grupos e, a partir desses encontros, planeja as capacitações em diferentes dimensões. Na 

concepção de um membro da incubadora: 

 

Na incubação propriamente dita, é que a gente exercita o diálogo, a escuta, a 

aproximação para conhecer melhor as pessoas, a estrutura de poder daquele 

grupo, como se comporta, quais são as fragilidades e as potencialidades, e as 

sistemáticas de trabalho também (Entrevista com João). 

 

 A desincubação é uma última fase do processo que não tem tido muito destaque pelos 

membros da incubadora, porque:  

 

A desincubação é um dilema para nossas vidas. Antes, na outra fase, o 

acompanhamento era de dois anos. Terminados os dois anos, os grupos 

tinham que ir embora. Fazíamos a avaliação através de critérios bem rígidos 

e o grupo ia embora. Hoje, o que eu enxergo... Agora isso sou eu, viu? A 

gente não parou ainda para fazer uma avaliação de fato. Um membro da 

incubadora diz que isso já virou incrustação e não incubação. Mas por quê? 

Porque eu acho que nessa lógica aqui do território, da rede e da 

multiplicação de um para os outros, não faz sentido desincubar. Quanto mais 

a gente conseguir ter empreendimentos melhor. Acho que teremos vários 

níveis, ou seja, quem vai entrando agora terá uma atenção maior, por 

exemplo. Acho que temos que tentar ver, claro, criando níveis diferentes, 

como é que você cria um processo de articulação com o povo que está mais 

tempo no processo de incubação com esses que estão chegando (Entrevista 

com Maria).  

 

 A figura seguinte representa o itinerário metodológico com os fluxos das fases que 

constituem a pré-incubação e incubação.  
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FIGURA 4: Itinerário metodológico do processo de incubação 

Fonte: INCUBACOOP/UFRPE 

 

 Conforme a INCUBACOOP, esse itinerário metodológico remete à ideia de um fluxo 

em espiral, sendo possível observar a natureza integrada de cada fase, em um processo 

crescente pelo qual passam os grupos. Percebe-se ainda que cada uma das etapas deverá se 

balizar, constantemente, tanto pelas 5 dimensões apontadas em um dos eixos do gráfico, quais 

sejam, político-ideológica, econômica, sociocultural, tecnológica e organizacional, quanto 

pelos eixos do indivíduo, da família, da comunidade e do empreendimento. Os eixos e 

dimensões da ação são trabalhados também a partir de eixos transversais: gênero, geração, 

etnia, meio-ambiente e cultura e lazer (INCUBACOOP/UFRPE, 2007). 

A incubadora da UFRPE elenca ainda alguns avanços em sua metodologia, tais como: 

 

a) A inclusão da territorialidade como critério de seleção que tem contribuído para as 

articulações dos grupos que se organizam em torno de um processo de 

desenvolvimento local, além de permitir maior visibilidade ao trabalho da incubadora 

e facilitar a operacionalização do trabalho; 

b) A inclusão de novas dimensões no trabalho sistemático de incubação que possibilitou 

um maior crescimento dos grupos no processo; 

c) As mudanças na etapa de pré-incubação que passa a ter um caráter mais diagnóstico 

do que de formação para o cooperativismo e os empreendimentos que só se legalizam 

quando analisada sua viabilidade econômica; 
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d) O enfoque do desenvolvimento local no processo de incubação que tem permitido 

maior desenvolvimento dos grupos e maior interação com seu entorno. 

 

 Para finalizar a apresentação do processo de incubação da INCUBACOOP/UFRPE, 

aventam-se os avanços e limites de sua prática educativa, pois também foi um aspecto 

relevante nas entrevistas e que merecem destaque. Um dos entrevistados apontou o 

empoderamento e a participação ativa de trabalhadores e trabalhadoras como um avanço 

importante, e explica: 

 

O grande avanço é o empoderamento dessas pessoas. A gente tem no 

segmento de resíduos, por exemplo, uma das líderes da associação que a 

gente trabalha, participa ativamente de movimentos sociais. Eu não tenho a 

menor dúvida que o trabalho da incubadora contribui muito para isso, com 

os estímulos que a incubadora traz, com a metodologia que a incubadora 

desenvolve, ajudando as pessoas a crescerem, reconstruindo e redefinindo a 

visão de mundo e a inserção. (Entrevista com João). 

 

 Também foram elencados alguns limites, a saber: 

 

Acho que tem coisas que a gente precisa superar. A gente ainda é muito 

burocrático. Acho que a gente precisa se desamarrar um pouco disso. Um 

pecado fundamental da incubadora é não dedicar-se a sistematização. A 

gente tem muito a dizer, mas escreve pouco. (Entrevista com Gustavo). 

Um dos grandes limites é a dificuldade de continuidade deles, das pessoas 

dos grupos. E a dificuldade de nossa presença mais frequente, de uma ação 

mais presencial. Eu sempre digo que se eu tenho 20 horas, eu deveria ter 18 dessas 

20 horas lá no empreendimento, mas isso não acontece. Não é fácil, sobretudo 

quando trabalhamos com grupos que se localizam distante de onde a gente mora, 

porque entra o problema do deslocamento. (Entrevista com João).  

 

 Um entrevistado reconhece a necessidade de se dedicar mais tempo à sistematização das 

experiências vivenciadas, visando a contribuir com a divulgação e discussão do trabalho 

desenvolvido. Em outra entrevista, é destacada a necessidade de se fazerem mais presentes no 

interior das organizações econômicas solidárias populares, reconhecendo, portanto, que o tempo que 

passam nessas organizações é insuficiente para dar conta de todo o trabalho. 

 

4.2 ITCP/COPPE/UFRJ 

 

 A partir do ano 2000, conforme informado no capítulo anterior, a incubadora da UFRJ 

reformulou sua metodologia de incubagem, visando superar as principais limitações 
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encontradas quanto ao desenvolvimento e sustentabilidade das cooperativas incubadas 

(ITCP/COOP/UFRJ, 2010). Nesse novo processo de incubagem
48

, foram incorporados dois 

novos aspectos: educação, formal e profissionalizante, e maior adoção e difusão de 

tecnologias da informação. A metodologia de incubagem foi divida em duas fases 

relacionadas: pré-incubagem e assessoria.  

 A fase de pré-incubação tem duração média de seis meses e nela realizam-se atividades 

de seleção e diagnóstico de novos grupos. Essa etapa começa com um convite aberto a todos 

os grupos potenciais para participarem de uma reunião inicial de esclarecimento. Momento 

em que são apresentados os serviços oferecidos pela incubadora e todo seu processo de 

incubagem. Geralmente, após esses esclarecimentos, o número de candidatos é reduzido e 

segue uma fase de diagnóstico para investigar se a incubagem será viável.  Para isto, 

verificam-se alguns aspectos: se a demanda é proveniente de alguma instituição e/ou parceira; 

como chegou à incubadora; qual o objetivo do grupo; qual a inserção dessas lideranças no 

grupo; existência de apoio de outros segmentos; e demais itens que a equipe julgar necessário 

para a composição de um banco de dados e a avaliação prévia sobre o potencial de 

organização do grupo. 

 Conforme a ITCP, essa fase busca a melhoria das habilidades básicas dos cooperados, 

quando são ministradas aulas de cooperativismo, marketing, empreendedorismo e questão de 

negócio que normalmente são oferecidas no próprio local da ITCP ou nas comunidades onde 

se encontram os cooperados. Essas aulas também buscam desenvolver conhecimento em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Os cooperados são treinados em tecnologias 

como Excel, Word e no uso e administração de páginas da Internet e e-mail para fazer 

marketing e comunicações. A ITCP da UFRJ desenvolveu uma metodologia apropriada para 

aulas de informática, direcionada ao público-alvo, cooperados e adultos. Esses cursos 

acontecem presencialmente e pela Internet, sendo possível em âmbito nacional. O quadro 

abaixo mostra as principais atividades realizadas em cada fase do processo de incubagem. 

 

FASE I – Pré-incubagem 

(da sensibilização do grupo até a constituição da cooperativa) 

    Diagnóstico                       

 

Verificar se a demanda é espontânea de alguma instituição e/ou 

parceria; como chegou à incubadora; qual o objetivo do grupo; qual a 

                                                 
48

  Pelo fato de a ITCP/UFRJ utilizar o termo incubagem para nomear sua metodologia, este nome também será 

adotado durante essa explanação. 
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 inserção dessas lideranças no grupo; existência de apoio de outros 

segmentos; e outros itens que a equipe julgar necessário para a 

composição de um banco de dados e a avaliação prévia sobre o 

potencial de organização do grupo.          

Apresentação do 

Projeto               

de incubadora 

Dependências físicas; apresentação da equipe; maiores 

esclarecimentos sobre a assessoria que será implementada. 

Avaliação I – 

Diagnóstico 

e Reunião na 

Incubadora/ITCP 

 

Após a verificação da viabilidade de incubagem, será estabelecido 

um cronograma de atividades junto ao grupo, contendo: datas e 

local(is) do Curso de Introdução ao Cooperativismo; a definição dos 

materiais didáticos; atividades necessárias para a constituição de um 

fundo para os gastos com a legalização da futura cooperativa. 

Estabelecimento de um contrato de responsabilidades durante o 

processo de incubagem, que a Incubadora e a Cooperativa vão 

assumir em comum acordo, ou seja, o papel de cada um no processo. 

Curso de 

Introdução ao 

Cooperativismo 

(30 horas) 

Curso que aborda as principais questões sobre o cooperativismo: a 

história, os princípios, os símbolos, as instâncias administrativas, a 

autogestão como princípio, a participação/democracia, as formas de 

remuneração, a divisão das sobras, as relações intercooperativas, etc. 

(uma compreensão ampla sobre a proposta cooperativista) 

Curso de 

Elaboração do 

Estatuto Social 

da Cooperativa 

Popular 

Construção coletiva (equipe da Incubadora com todos os 

cooperativados e cooperativadas) do Estatuto Social, respeitando a 

Lei do Cooperativismo (5764/71) e a Constituição do Brasil; 

simulações de assembleias e da eleição da Diretoria e dos Conselhos 

da Cooperativa. 

Elaboração do 

Projeto do 

Grupo 

Paralelamente ao processo de elaboração do Estatuto Social e do 

Regimento Interno da cooperativa, inicia-se com os cooperativados 

e cooperativadas a elaboração do projeto político-econômico da 

cooperativa, visualizando-se os principais concorrentes, preços de 

mercado, clientes potenciais, nichos de mercado, etc., até se chegar 

ao Planejamento Geral da Cooperativa Popular. 

Fundação da 

Cooperativa 

Ao final do Curso de Elaboração do Estatuto Social e do Regimento 

Interno, deverá ocorrer à fundação da cooperativa com sua 



157 
 

respectiva Ata de Fundação, e a eleição da Diretoria, do Conselho 

Fiscal e do Conselho de Ética. 

 

Legalização da 

Cooperativa 

 

Após a aprovação da eleição da Diretoria e dos Conselhos pelos 

associados em Assembleia Geral (que é soberana), inicia-se o 

levantamento dos documentos necessários dos cooperativados e 

cooperativadas para o registro da Cooperativa na Junta Comercial, que 

demarca o início da data de legalização. 

FASE II – Assessoria 

(inicia-se com a entrada de registro na Junta Comercial com assessoria específica de 

alguns profissionais) 

Estratégias de 

inserção da 

cooperativa no 

mercado 

Assessoria de comunicação e marketing que buscarão 

estratégias de mercado para a Cooperativa além da elaboração 

de folder‟s, cartões de visita, cartazes, etc. 

Cursos de 

capacitação 

Levantar as principais demandas de cursos específicos que 

deverão ser disponibilizados para a Cooperativa através de 

parcerias/convênios com instituições credenciadas 

Elaboração de 

rotinas 

Fiscais, administrativas, contábeis e capacitação da Diretoria da 

cooperativa e dos demais cooperativados nessas áreas, buscando 

os princípios da autogestão. 

Assessoria jurídica 

contábil 

Acompanhamento, monitoramento e formação dos cooperados, 

principalmente Diretoria e Conselhos, para elaboração de 

balancetes, recolhimento de tributos e etc. 

Quadro 1 - Metodologia de incubagem da ITCP/Coppe/UFRJ – Fases I e II 

Fonte: BARROS (2003) 

 

 A segunda fase, denominada assessoria, acontece no período subsequente à pré-

incubagem. Nessa fase, são executadas as atividades de assessoria e capacitação das 

cooperativas, com o objetivo de fortalecê-las para permanecerem no mercado. Na assessoria 

são previstas atividades em três etapas: a) constituição do grupo enquanto cooperativa, dando 

apoio à formalização; b) apoio à legalização do empreendimento, na elaboração do Plano de 

Negócios e no encaminhamento para os cursos de qualificação profissional; c) prospecção de 

tecnologias para agregar valor aos produtos/serviços produzidos pela cooperativa. 
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 Essa incubadora da UFRJ inovou sua metodologia de incubagem com a criação de um 

sistema de planejamento, monitoramento e avaliação (PMA) do processo de incubagem. Esse 

sistema de PMA apresenta dois objetivos principais: sistematizar o processo de construção do 

plano de trabalho de cada cooperativa e permitir um maior controle do processo de 

incubagem, para que tenha retroalimentação com informações relevantes quanto ao 

amadurecimento do empreendimento incubado, permitindo, assim, realizar as devidas 

correções do curso ao longo do processo. 

 Conforme a ITCP/COPPE/UFRJ, essa nova versão de sua metodologia possibilitará a 

criação e consolidação de empreendimentos mais complexos, com maior competitividade, que 

tenham chances de permanecer no mercado a despeito de contarem ou não com a assessoria 

presencial. Destarte, o processo busca que as cooperativas populares alcancem resultados 

positivos e contínuos na transformação das condições de renda e consciência política dos 

cooperados. 

 A legalização dos empreendimentos é percebida pela incubadora da UFRJ como um 

salto qualitativo do ponto de vista do posto de trabalho, entretanto, segundo ela, em um 

primeiro momento, pode significar retração da renda direta do trabalhador, já que parte da 

renda gerada passa a ser fator de incidência de tributação. A incubadora destaca ainda que não 

se pode supor que esse empreendimento se tornará tão rentável que dará condições de alterar 

as condições de vida do associado em um curto prazo. Para ela, a superação dessa situação 

passa necessariamente pela adoção de técnicas de gestão eficientes, de novas tecnologias, do 

reconhecimento da cadeia produtiva, da qualificação do produto/serviço, favorecendo a 

adoção de atividades em pontos mais elevados dessa cadeia e da educação.  

 Em seu processo de incubagem, a ITCP/UFRJ considera as seguintes modalidades 

educacionais: formal, técnica, gestionária, cidadã e a informática, conforme as palavras do 

coordenador: 

 

[...] na parte formal nós estamos trabalhando com a Prefeitura do Rio que 

tem um trabalho de jovens e adultos que fazem o primeiro ou o segundo 

grau. Embora não seja a educação que a gente quer, isso instrumentaliza e 

tira daquele processo. É triste ver pessoas que trabalharam em 

empreendimentos cooperativos e 2 anos depois continuam analfabetas. Acho 

isso doloroso! Não é admissível! Quanto à educação técnica o que fazemos 

habitualmente é acordos para cursos pontuais. A parte gestionária também 

visa trabalhar a educação do indivíduo preparando-o para a participação em 

assembleias e conselhos fiscais. Mas é importante que isso seja disciplinar, 

que tenha uma pedagogia da gestão, seja feito um curso, não apenas aquele 

aprendizado só coletivo. A parte da educação cidadã é feita mais com um 

consultor que aparece quando tem uma exposição ou uma palestra. A 
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informática tem que ser feita através de parcerias. Existe um CDI, que é o 

Centro de Democratização da Informática, nós fizemos uma parceria com 

eles para montarem laboratórios e informatizarem as cooperativas. 

(Exposição de Gonçalo nas reuniões regionais apud SANCHEZ; KRUPPA, 

2002). 

  

 A exposição do processo metodológico da ITCP/UFRJ revela aspectos que merecem 

algumas considerações. Por exemplo, os dados evidenciam que educador, educação popular e 

Projeto Político Pedagógico são termos ausentes nos documentos dessa incubadora. 

Entretanto, palavras como assessoria, consultoria e transferência tomam espaço significativo 

na descrição de seu processo de incubagem. Este último, em especial, parece apresentar-se 

carregado da ideia, tão criticada por Paulo Freire, de educação bancária.  

 Diferentemente do que foi apresentado pela INCUBACOOP/UFRPE, na incubadora da 

UFRJ identificaram-se apenas elementos coerentes com interesses produtivos, inexistindo 

nessa proposta educativa, portanto, componentes que sugerissem a presença do diálogo entre 

saber popular e conhecimento científico, por exemplo. Nessa perspectiva, a formação dos 

trabalhadores parece resumir-se à transferência de alguns conteúdos/conceitos necessários 

para que eles produzam mais e com qualidade, tornando-se, assim, competitivos no mercado.  

Mas será esse o principal objetivo da economia popular solidária, do cooperativismo popular? 

Durante toda a análise dos dados coletados questionava-se: como essa incubadora tem 

contribuído para a formação crítica e consciente dos trabalhadores se se trabalha em uma 

perspectiva de transferência de conhecimentos? A lógica de seu processo educativo não 

estaria atrelada a uma lógica mercantil? Pelo menos essa foi a impressão que se teve ao 

analisar seus documentos.  

 Não resta dúvida de que as entidades apoiadoras dos diversos empreendimentos 

esperam que eles tenham continuidade e sejam capazes de garantir uma vida de qualidade 

para os trabalhadores, entretanto, isto não se resume ao crescimento econômico desses 

trabalhadores. Economia popular solidária pressupõe autogestão, diálogo, participação ativa, 

valorização da cultura, emancipação/autonomia/liberdade e democracia. Como desenvolver 

esses princípios em uma prática educativa que é voltada, essencialmente, à transferência de 

conhecimento? 

 Trabalhar na perspectiva da economia popular solidária exige reformulação, tanto do 

modo de produção quanto da prática pedagógica. Desse modo, a prática pedagógica precisa 

pauta-se por princípios de uma educação que, segundo Freire, busca desvelar o mundo, 
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problematizá-lo e transformar a realidade. Nesse sentido, a práxis torna-se fundamental nesse 

processo, pois, sem ela, é impossível superar as contradições.  

 Tem-se consciência do importante papel desempenhado pela ITCP/COPPE/UFRJ desde 

sua criação, tanto no processo de formação de cooperativas quanto no da formação de 

incubadoras, mas, há a necessidade de questionar se o seu processo de incubagem tem 

contribuído efetivamente para o desenvolvimento do novo projeto societário que se propõe 

desenvolver. O que os dados evidenciam é que existe contradição entre o projeto societário 

almejado e o processo educativo realizado.  

 Acredita-se que a construção do Projeto Político Pedagógico apresenta-se como um dos 

caminhos para que a equipe da incubadora possa reconhecer e superar essa contradição. Seu 

processo educativo precisa de um fundamento teórico-metodológico e político coerente com a 

proposta da economia popular solidária e também oportunizar um repensar das ações 

realizadas.  

 

4.3 ITCP/USP 

 

 A ITCP/USP compreende o processo de incubação como uma atividade pedagógica e 

educativa por excelência. Constituindo-se, portanto, num processo de formação coletiva, de 

troca de experiências, de reflexão sobre o sistema e sobre a reprodução da vida. 

(CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS CONJUNTA E ARTICULAÇÃO DE 

INCUBADORAS TECNOLÓGICAS DE COOPERATVAS POPULARES DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2011). Nesse sentido, esse projeto de extensão se diferencia radicalmente da 

concepção e da prática de extensão comuns às universidades, centradas na transmissão 

unilateral de conhecimentos. 

 A incubadora da USP faz questão de salientar que: 

 

Cooperação não é apenas uma palavra, mas é uma constante no processo de 

incubação. Cooperação, cujo objetivo mais amplo é fortalecer a experiência 

de autonomia dos grupos e das pessoas. Autonomia individual e coletiva são 

interdependentes. Se as pessoas não fazem a experiência da autonomia 

individual terão dificuldades para conceber e procurar a autonomia coletiva, 

que nasce no trabalho, a autogestão. Mas, a autonomia individual é o cerne 

da possibilidade do desenvolvimento da autonomia coletiva. Ser autônomo 

significa ser capaz de fazer escolhas. Ser autônomo e fazer escolhas não 

envolve apenas a minha autonomia mas a de outros. A escolha é um 

princípio ético. Implica o outro, os outros, uma escolha para todos. Este é o 

mais caro e o mais problemático objetivo da Economia Solidária. 

(ITCP/USP, 2011).  
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 Este discurso da incubadora oferece pistas do caminho teórico-metodológico orientador 

de seu processo educativo. A compreensão de autonomia apresentada trilha a concepção 

freireana, conforme discutido no capítulo 2, ou seja, a autonomia é aventada como a condição 

de cada ser humano poder governar-se por si mesmo e de forma independente. A exemplo do 

que destaca Freire (1996, p. 59) “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 

imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. Isto é 

claramente percebido na compreensão da ITCP/USP.  

 Ao tratar da autonomia no capítulo 2, afirmou-se que esta coloca o ser humano em 

condições de se emancipar, ou seja, de libertar-se dos obstáculos ao múltiplo desenvolvimento 

das possibilidades humanas. Destarte, os dados evidenciam que a incubadora da USP vem 

buscando possibilitar ao trabalhador e trabalhadora: pensar estratégias para solucionar 

problemas; defender seu ponto de vista de forma argumentativa; e perceber que a história é 

dinâmica, encontra-se em movimento, sendo reconstruída constantemente. Esse processo de 

incubação parece propiciar condições para que os trabalhadores criem uma estrutura subjetiva 

que lhes permite agir na defesa de seus interesses individuais e coletivos.  

 Desse modo, em busca de desenvolver a autonomia, o processo de incubação da USP 

busca pautar-se em alguns princípios metodológicos centrais, autogestão, 

interdisciplinaridade, aprendizado mútuo e indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e 

extensão.  A incubadora aponta a autogestão como princípio fundamental da economia 

solidária. Defende que a autogestão também deve ser vivenciada no interior da incubadora, 

pois ela é, ao mesmo tempo, formadora, coerente e necessária para a incubação de grupos 

autogestionários. No capítulo anterior, destacou-se que, nesse aspecto, a incubadora da USP 

tem avançado mais do que as outras incubadoras pesquisadas. 

 Embora a autogestão venha sendo praticada no seu interior, a incubadora reconhece que 

esse princípio ainda é um de seus desafios. Mas como a incubadora da USP trabalha a 

autogestão nos empreendimentos econômicos solidários? Conforme a incubadora mesma 

coloca: 

 

Para tomar decisões sobre o empreendimento é necessário o conhecimento 

sobre seu funcionamento como um todo: organização do trabalho, custos, 

tributos, registros, comercialização, obrigações legais etc. Faz parte do 

processo de incubação trabalhar para que as decisões tomadas façam parte de 

um processo de aprendizagem por parte dos cooperados. O papel da ITCP-

USP é acompanhá-los nessas decisões, levando e trocando conhecimentos e 

instrumentos desenvolvidos na universidade e na experiência da própria 
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ITCP-USP, e buscando garantir o envolvimento de todos na compreensão 

dos desafios que devem ser superados pelo grupo. (ITCP/USP, 2011). 

 

 No entendimento da ITCP/USP, a formação para o cooperativismo é, necessariamente, 

interdisciplinar, visto que a “interdisciplinaridade se impõe na perspectiva de permitir, ao 

pensamento e às ações sociais e culturais, as respostas aos problemas reais da população com 

quem se está trabalhando”. Cabe frisar que as demais incubadoras pesquisadas também 

pensam assim. Para contemplar esse princípio da interdisciplinaridade, a incubadora busca 

atuar com profissionais e estudantes de formação diferenciada e tecer discussões ou espaços 

integrados entre eles. Assim, resgata o espaço universitário, propiciando as elaborações 

interdisciplinares, além de favorecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Essa interdisciplinaridade é exercitada em três espaços fundamentais criados pela incubadora: 

GEPEMs – Grupos de alunos, professores e técnicos; Conselho Orientador; e Espaço de 

Formação. Como os dois primeiros foram devidamente apresentados no capítulo anterior, 

busca-se, neste momento, aventar o Espaço de Formação. Semanalmente, nesse Espaço, são 

discutidos temas de forma a propiciar o diálogo e intercâmbio dos diferentes conhecimentos 

acadêmicos com vistas ao cooperativismo.  Cabe salientar que a agenda desse Espaço é feita 

de forma participativa e que as necessidades levantadas no processo de incubagem podem 

fortalecê-lo e abrir novas formas de interação entre os segmentos que constituem a 

incubadora. (ITCP/USP, 2011). 

 Os dados mostram que a incubadora da USP deseja que o processo de incubação 

favoreça a capacidade produtiva de homens e mulheres, inclusive a criatividade, reforçando 

sua disponibilidade para a prática emancipatória do trabalho autogestionário. No 

entendimento dos educadores dessa incubadora, o processo de incubação não pode ser 

normatizado ou transformado em uma série de passos, tampouco pode ser confundido com a 

formação que o SEBRAE oferece.  Na ITCP/USP, a formação é concebida como um processo 

permanente, que envolve não só os cursos iniciais de cooperativismo, mas o processo de 

incubação como um todo. Nesse processo educativo, é pensada sua constituição teórica e 

prática, construindo, desse modo, uma metodologia, um caminho de reflexão, para ser seguido 

de forma ordenada com vistas às necessidades das ações formativas. 

 Nessa perspectiva, a ITCP/USP afirma que o processo de formação, como um todo, não 

deve ser visto de maneira linear ou etapista, mas de forma circular, como mostra a figura a 

seguir. 
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    aspectos legais 

Formação                                              

em cooperativismo                        modelo de gestão 

       planejamento        

 

 FIGURA 5: Concepção do processo de formação da ITCP/USP 

 Fonte: ITCP/USP 

 

 Para a incubadora o trabalho de formação envolve todos os participantes integralmente, 

exigindo, inclusive, o compromisso das equipes com os valores e princípios do 

cooperativismo, não só teoricamente, mas, assumir na prática esses princípios, o que requer 

uma mudança nada fácil do comportamento de todos. Nesse sentido, busca-se uma 

metodologia que, ao invés de neutralizar as interferências subjetivas dos educadores, sirva de 

guia para a sua melhor utilização. Destarte, “o confronto dos pontos de vista daqueles que 

participam pode ser um elemento importante nessa direção” (ITCP/USP, 2011). O diálogo, 

portanto, apresenta-se como elemento fundamental nesse processo, o que uma vez mais indica 

a presença de elementos da educação popular na prática de incubação.  

 Nessa direção dialógica, a metodologia parte da problematização do vivido pelos 

membros do grupo. Na problematização, buscam-se “as causas, as relações entre a situação 

presente e o contexto maior, temporal e ou [sic] espacial. É perguntar os „porquês‟, as 

explicações, e analisar essa cadeia de causas e de consequências de forma crítica, 

contextualizada”. (ITCP/USP, 2011). Nessa perspectiva, a educação promovida pela 

ITCP/USP parece propiciar um encontro entre interlocutores que buscam no ato de conhecer 

a significação da realidade e, na práxis, o poder da transformação. 

 A sistematização é outra preocupação da incubadora, visto que ela busca descrever o 

teor da discussão e construir categorias explicativas do ocorrido, que muda a qualidade de sua 

interpretação. Segundo a incubadora, durante a sistematização, deve haver sempre a avaliação 

das ações feitas, pois, “na medida em que se compara o feito àquilo que se planejou fazer, 

reformulam-se os objetivos e, por vezes, as próprias categorias explicativas”. (ITCP/USP, 

2011). Entretanto, a incubadora apresenta a sistematização dos arquivos brutos e, sobretudo, a 

leitura do que já está sistematizado como um desafio que permanece constante.  

 O Projeto Político Pedagógico parece ser um assunto presente na realidade da 

ITCP/USP, conforme pode ser observado no trecho abaixo: 
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Em meio a estes questionamentos, há dois anos, nos propusemos a construir 

o Projeto Político Pedagógico (PPP). Ainda estamos no processo de 

construção do PPP, em busca do fortalecimento de uma identidade. Nossa 

atuação está relacionada ao fortalecimento das iniciativas econômicas, mas 

muitas vezes caímos na dicotomia entre formação politica e questão 

econômica. É necessário dar maior organicidade entre estas esferas e não 

dissociá-las. Não podemos fazer formação em si mesma. (ITCP/USP, 2011). 

 

 Em busca de mostrar os elementos de educação popular presentes nessa prática 

educativa, cabe pontuar que, assim como na INCUBACOOP/UFRPE, na ITCP/USP foram 

identificados esses elementos em sua metodologia. O conhecimento da realidade de vida dos 

incubados, de suas práticas e valores culturais, por exemplo, é ressaltado pelas duas 

incubadoras como fundamental para que a incubação seja bem sucedida. O diálogo, conforme 

mencionado, é outro elemento importante, pois se apresenta como princípio ético nessa 

relação pedagógica. A autonomia e emancipação também foram muito bem destacadas por 

ambas as incubadoras, mostrando-se como importantes princípios utópicos. Soma-se a estes, a 

educação problematizadora e não bancária em uma perspectiva freiriana. 

 A apresentação do processo educativo dessa incubadora possibilitou enxergar os 

significativos avanços dessa proposta de formação, mas, ao mesmo tempo, aponta alguns 

problemas e dilemas que precisam ser superados, conforme explicita a própria incubadora: 

 

Ao debater com os empreendimentos sobre as condições do trabalho e as 

possíveis formas de se organizar, caminhamos em busca de aliar a formação 

política à organização econômica, mas, como já dito, não temos condições 

técnicas para dar suporte suficiente na produção. A multidisciplinaridade dos 

formadores não se aplica na especialização de tarefas, mas na formação 

mútua que pode-se proporcionar. Há grande dificuldade de mediar parcerias 

em outros espaços internos da universidade, os quais possuem prioridades 

próprias. Mas ainda nos propomos a fazer tudo e causamos frequentes 

frustrações, tanto dos que esperam se focar na geração de renda, quanto dos 

que querem se focar na formação e organização política. Estamos com este 

debate em aberto em busca de sua superação, para a partir daí, abrirmos para 

novos problemas e dilemas a serem superados. (ITCP/USP, 2011). 

 

4.4 INCUBES/UFPB 

 

 A incubadora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) compreende que o processo 

de incubação precisa assentar-se numa metodologia coerente com a proposta do projeto de 

sociedade que tem características diferenciadas das que configuram o projeto vigente. Nesse 

sentido, a incubadora fornece pistas de que a educação de orientação capitalista não serve ao 

novo projeto societário que se busca construir. 
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 Então, que tipo de educação tem orientado o processo de incubação da 

INCUBES/UFPB? A incubadora entende que seu processo educativo:  

 

[...] precisa estar sedimentado num lastro educativo guiado pela dimensão 

cultural e popular. Esse lastro situa-se na perspectiva freiriana, segundo a 

qual, caso a educação não se transformasse conforme o ritmo da realidade 

não “duraria, porque não estaria sendo”. Segundo Freire (1979), trata-se de 

uma metodologia, uma filosofia que se pauta, pelo exercício do sujeito para 

admiração e readmiração da realidade, pela aprendizagem da 

problematização, pela prática da crítica, pela autonomia das pessoas, pela 

busca da liberdade e pelo esforço ao exercício do diálogo. (MELO NETO; 

COSTA, 2006). 

  

 Além da cultura, observa-se que o popular é concebido pela INCUBES como elemento 

e expressão de sua metodologia, visto que o popular se traduz como sinônimo da própria 

prática com suas formas de relacionamento com outros seres humanos, expressando um 

posicionamento político e filosófico diante do mundo, trazendo uma dimensão propositivo-

ativa, voltada aos interesses dos setores subalternos (INCUBES/UFPB). Assim, essa 

metodologia encerra em si a educação popular, definida pela INCUBES como: 

 

Um fenômeno de produção e apropriação dos produtos culturais, pelo 

trabalho, expresso por um sistema aberto de ensino e aprendizagem, 

constituído de uma teoria de conhecimento referenciada na realidade, com 

uma pedagogia incentivadora à participação e ao Empoderamento das 

pessoas, com conteúdos e técnicas de avaliação processuais, permeado por 

uma base política estimuladora de transformações sociais e orientado por 

anseios humanos de liberdade, justiça, igualdade e felicidade (COSTA; 

MELO NETO, 2006). 

 

 Essa compreensão da educação popular indica que a metodologia de incubação 

desenvolvida pela INCUBES se distancia da prática educativa que se ocupa apenas em levar 

conhecimentos técnicos aos setores populares. Essa metodologia parece querer exercitar a 

capacidade criativa e reinventiva dos seres humanos em relação ao mundo. Desse modo, a 

metodologia de incubação da INCUBES vem propiciando aos trabalhadores e trabalhadoras 

uma leitura crítica do mundo do mercado, bem como, instrumentaliza-os de educação política 

e técnica, além de acompanhá-los em seus empreendimentos populares solidários.     

 Sua metodologia de incubação, portanto, constitui-se de três momentos: pré-incubação; 

incubação e desincubação.  

 A pré-incubação é constituída de vários movimentos como expressão de sínteses das 

condicionantes práticas e teóricas de grupos de incubadoras e de grupos em processos 
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organizativos para a produção (COSTA; MELO NETO, 2006). Dois movimentos constituem 

essa fase: um denominado movimento inicial de aglutinação de grupos ainda inexistentes para 

voltar-se à ocupação e renda; um outro, que pode partir de grupos já existentes ou em 

processos de produção. Para a incubadora, esse segundo movimento revela: 

 

um percurso que vai do mundo real, concreto, ao exercício do pensar de 

todos, em seu conjunto. Mesmo que o mundo concreto apareça nas cabeças 

dos participantes em forma definitiva, surge em forma de abstração. Mas 

esse exercício de pensar tem como ponto de partida aquilo que há de 

concreto ao grupo. Esse movimento de pensar o concreto, mesmo estando 

dado, externa um conjunto de condicionantes que precisam ser 

sistematizados para tornar possível a compreensão do mesmo. Essa 

compreensão não está explícita em sua aparição, simplesmente, contudo é 

condição para se pensar essa realidade, esse dado concreto. É, portanto, um 

caminho que se desloca para abstrações, tendo como anterioridade esse 

concreto. Por isto, este início do concreto fundamenta o momento seguinte – 

um caminho de abstrações para novas abstrações, mantendo o objeto 

concreto de análise e de preparo para a produção. (COSTA; MELO NETO, 

2006). 

 

 Para pensar o concreto é necessária a utilização de técnicas variadas como reuniões 

informais, reuniões sistemáticas, dinâmicas de grupo, dramatização, tempestade de ideias e 

seminários para a quebra da “cultura do silêncio”. Nessa fase de pré-incubação, busca-se a 

criação de espírito de equipe e de socialização dos conhecimentos individualizados e a 

composição definitiva do grupo, construindo um consistente diagnóstico. Assim como nas 

demais incubadoras, com exceção da USP que não apresentou sua metodologia em etapas, a 

pré-incubação é apresentada como fase inicial do processo de incubação e ressalta-se a 

construção do diagnóstico como uma atividade importante nesse momento da incubação.  

 O segundo momento, a incubação, é concebida como produto de síntese das abstrações 

anteriores dos envolvidos no objeto a ser produzido (COSTA; MELO NETO, 2006). Esse 

momento exige uma reflexão mais cuidadosa da realidade para que seja possível construir um 

plano de negócio sustentável em todas as dimensões necessárias, ou seja, econômica, social, 

local, ambiental e cultural.  Durante a incubação, criam-se momentos de organização do 

empreendimento, cenários de produção e análise de qualidade da matéria-prima e do produto 

trabalhado. A Incubadora afirma que esse momento é:  

 

[...], portanto, um momento de nova síntese, pois envolve as abstrações de 

todos os participantes do grupo e do negócio que se imagina para o 

desenvolvimento do produto, tendo em vista que esta realidade lhes é 

exterior e independente. É um momento de pesquisa na descoberta das 

necessidades, das limitações e potencialidades do grupo em incubação até o 
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envolvimento interdisciplinar dos conhecimentos para a elaboração do plano 

de negócio. Um momento de cursos, estágios, vida coletiva, promoção de 

associações de grupos de empreendimentos e redes, assessorias contábil e 

jurídica, processo de legalização, qualificação técnica para a produção e 

mecanismos de divulgação para comercialização. (COSTA; MELO NETO, 

2006). 

 

 Para a INCUBES/UFPB, a compreensão acontece nesse momento da incubação pela 

discussão teórica e por ações cooperativadas e autogestionárias nas próprias incubadoras e 

empreendimentos. Entretanto, a materialização da autogestão parece ser o grande desafio 

tanto no interior das incubadoras quanto nos empreendimentos solidários populares, conforme 

discutido em outros momentos desta tese.  

 Nesse segundo momento, os educadores da INCUBES estimulam a participação dos 

trabalhadores no planejamento, possibilitando que eles expressem suas opiniões, 

concordando, discordando e facilitando a aplicação de deliberações, avaliando-as, 

esclarecendo a definição de pactos de convivência. Para a incubadora, esse momento 

possibilita uma melhor percepção dos momentos de participação de todos para o exercício da 

autonomia e para assegurar a autogestão, enquanto seja conquistado e assegurado que 

nenhuma decisão seja resultado de intervenção de forças externas ao empreendimento 

(COSTA; MELO NETO, 2006).  

 O terceiro momento, desincubação, acontece a partir do avanço do grupo e compõe-se 

de dois movimentos: o de retorno ao mundo concreto do mercado, trespassado por várias 

análises e favorável à comercialização exitosa; o movimento de constatação de que o 

empreendimento está sedimentado e com condições favoráveis à independência de vida 

própria (COSTA; MELO NETO, 2006).  

 A desincubação, entretanto, não significa separação total entre equipe de incubação e os 

trabalhadores associados. A INCUBES apresenta alguns indicadores para que ocorra a 

desincubação, a saber: condições do grupo de gerenciar o empreendimento em termos de 

coordenação, planejamento, direção e uma sistemática disposição para a avaliação de seus 

resultados, do que se pode e deve fazer, da disposição de ajuda coletiva, formação de 

parcerias e convênios, definição de quando e como realizarem suas atividades produtivas. 

Nessa fase há uma convivência conduzida por desejos futuros de apoio às necessidades que 

possam surgir nessa nova caminhada. A incubadora afirma que nesse momento os grupos se 

esforçam significativamente na expectativa de avanços, a partir de suas análises críticas sobre 

si mesmos. Desse modo, procura-se fazer com que os grupos se sintam parte de um passado 

superado e busquem se entender como integrantes de um momento novo e bem diferente.  
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 Os dados aqui apresentados evidenciam que a metodologia construída pela 

INCUBES/UFPB parece em condições de contribuir com a reformulação do modo de 

produção e das práticas pedagógicas, favorecendo um novo olhar para o mundo e 

possibilitando a transformação da realidade. Sua metodologia, pautada em elementos da 

educação popular, como o diálogo, a participação, a cultura, a autonomia e a emancipação, 

apresenta-se como caminho coerente com o projeto societário que se quer construir.  Assim 

como na INCUBES/UFPB, estes elementos da educação popular se fizeram presentes também 

em todo processo de incubação da INCUBACOOP/UFRPE e da ITCP/USP, revelando-se 

como princípios éticos e utópicos orientadores dessa prática educativa. 
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5 CONSIDERAÇÕES  

 

 Ao longo desta tese, teceram-se argumentos em torno da educação popular nos projetos 

de economia popular solidária, para revelar que constituintes dessa educação se apresentam na 

proposta extensionista de incubadoras de empreendimentos solidários populares. Partiu-se do 

pressuposto de que o processo educativo desenvolvido por essas incubadoras apresenta 

componentes éticos e teórico-metodológicos convergentes com elementos que fundamentam a 

prática da educação popular.  

 O processo de elaboração da pesquisa foi norteado pela seguinte questão: Que 

componentes educativos encontram-se presentes na extensão desenvolvida por incubadoras 

de empreendimentos solidários populares? Esta pergunta também foi fundamental à criação 

do principal objetivo da pesquisa que consistiu em analisar projetos de extensão universitária, 

direcionados à economia popular solidária. Cabe destacar que o campo empírico desta 

pesquisa foi composto pelas seguintes incubadoras de empreendimentos solidários populares: 

INCUBACOOP/UFRPE, ITCP/COPPE/UFRJ, ITCP/USP e INCUBES/UFPB.  

 A metodologia da pesquisa e a concepção de mundo sustentaram-se no materialismo 

histórico, assumindo a dialética materialista como método de análise, priorizando a categoria 

da contradição, adequada para se pensar as atuais questões da sociedade capitalista. Mesmo 

baseando-se na análise marxista, na metodologia de Marx, utilizou-se também a interpretação 

de modo dialético, configurando-se o que se denomina de hermenêutica-dialética. 

 Ciente de que toda conclusão é parcial e provisória, neste momento, encerra-se o texto 

desta tese, apresentando alguns pontos, síntese da pesquisa e das análises acerca do processo 

educativo de incubadoras de empreendimentos solidários populares, mas, como destacado na 

introdução, com a clareza de algo muito inacabado, que requer contínuo desenvolvimento, 

investigação.  

 Um dos objetivos desta pesquisa foi a análise da proposta metodológica desenvolvida 

no processo educativo da INCUBACOOP/UFRPE, apresentando as linhas pedagógicas gerais 

que orientam esse processo. Ainda que o foco de análise tenha sido a incubadora da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, os dados coletados possibilitaram apresentar 

também as linhas pedagógicas gerais do processo educativo das demais incubadoras que 

fizeram parte do campo empírico da pesquisa.  

 A partir dessa análise, foi possível perceber que as incubadoras de empreendimentos 

solidários populares vêm revelando-se como uma nova e rica proposta extensionista, capaz de 

construir possibilidades concretas de uma práxis transformadora que edifique os sujeitos 
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sociais, para gerirem todas as dimensões de sua própria vida, tanto na esfera individual quanto 

na coletiva. Entretanto, a implementação de suas ações educativas evidenciou contradições 

que precisam ser superadas.   

 O que se pôde observar foi que a maioria das incubadoras pesquisadas busca adotar 

princípios e fundamentos teórico-metodológicos da educação popular para orientarem seus 

processos educativos, vislumbrando, portanto, intervir na realidade, para fomentar a 

transformação, a autonomia e a emancipação dos seres humanos e construir uma nova cultura 

do trabalho, centrada na utopia de novas relações sociais. A concepção freiriana mostrou-se 

presente como fundamentação da prática educativa da maioria dessas incubadoras.  

 Nesse processo educativo, o trabalho parece assumir lugar de destaque, pois se torna 

princípio e fim educativo, gerador de conhecimentos e de novas práticas sociais. Na 

perspectiva das incubadoras de empreendimentos solidários populares, o trabalho apresenta-se 

como uma atividade fundamental da vida humana, como linha de partida do processo de 

humanização e como finalidade do ser social. Nesse momento, faz-se importante lembrar que 

a educação, independentemente do tipo, está voltada para o trabalho, na medida em que ela 

interfere de alguma maneira na relação do ser humano com a natureza, com os outros sujeitos 

e consigo mesmo. Portanto, a educação popular, diferentemente da educação capitalista, 

interfere no sentido de reinvenção de novas relações humanas, pautadas na solidariedade, na 

autogestão e na cooperação. Destarte, as incubadoras sinalizam uma coerência entre sua 

proposta educativa, a concepção de ser humano e o projeto societário que se pretende 

desenvolver, visto que trilham o caminho da emancipação.  

 As incubadoras ressaltam o qualificativo popular como algo central de suas ações. Isto 

significa que o processo educativo desenvolvido por elas concentra-se nas classes populares, 

nos sujeitos que vivem e viverão do trabalho, que há muito enfrentam a globalização da fome, 

do desemprego, das condições desumanas e das injustiças sociais. Desse modo, o popular tem 

uma dimensão política, pois há clareza da existência de um papel político, ao assumir esse 

qualificativo. Isto significa que as incubadoras precisam realizar ações voltadas para os 

interesses e necessidades dos setores majoritários.  Esse popular traduz-se em resistência à 

dominação e na luta pela criação de uma sociedade verdadeiramente humana. Luta coletiva, 

luta pelo coletivo, luta para garantir as condições objetivas e subjetivas dos seres humanos. 

Portanto, popular é um conceito que envolve utopias, pois visa projetar a capacidade 

transformadora da realidade. 

 Para isto é necessária a utilização de metodologias que promovam o diálogo entre os 

sujeitos das ações e o exercício crítico do pensamento. Aliás, o diálogo, a valorização da 
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cultura popular, a participação e a escuta foram os princípios éticos apontados pelas 

incubadoras como orientadores de sua prática educativa. Também foram elencados alguns 

princípios utópicos como a emancipação, a autonomia e a autogestão. No entanto, estes 

princípios éticos e utópicos, assim como a fundamentação teórico-metodológica, parecem não 

estar muito claros para todos os educadores entrevistados e em alguns documentos analisados, 

dando margem às contradições.  

  A autogestão, por exemplo, tão ressaltada por todas as incubadoras, ainda não se 

materializou no interior da maioria delas, pois, conforme a pesquisa revela, apenas a 

ITCP/USP pratica a autogestão. A institucionalidade da universidade, o pequeno número de 

membros na equipe, a burocratização e a ausência de reflexão sobre a autogestão dentro da 

incubadora aparecem como elementos impedidores do exercício autogestionário. 

 Outras contradições foram observadas, como: a existência de uma estrutura interna 

verticalizada; centralização do poder decisório; ausência de Projeto Político Pedagógico; a 

metodologia de incubação, às vezes, resumida à técnica, ao como fazer; incompreensão acerca 

do conceito da economia popular solidária e dos aspectos pedagógicos da prática educativa. 

 Nesse sentido, as incubadoras de empreendimentos populares solidários têm vários 

desafios, tais como: 

 

a) recriar a prática educativa, o que implica um contínuo exercício de ação-reflexão, pois 

é esta perspectiva praxiológica que evitará a realização de uma prática pela prática, ou 

seja, uma prática sem reflexão crítica sobre o agir. Isto exige a apropriação de 

fundamentos teórico-metodológicos para que todos tenham condições de realizar uma 

práxis transformadora;  

b) construir o Projeto Político Pedagógico, contando com a participação de todos os 

membros da incubadora, independentemente do vínculo institucional e da função que 

exerça, para contribuir com a superação: “dos desafios cotidianos, de forma refletida, 

consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa” 

(VASCONCELOS, 1995, p.43); e da perspectiva da técnica, do como fazer; 

c) atrair novos membros para compor a incubadora, visto que o número de integrantes da 

equipe de incubação ainda é reduzido. Além disso, é importante a incorporação de 

profissionais e estagiários também de outras áreas de atuação, visando uma maior 

diversificação da equipe, o fortalecimento da transdisciplinaridade e uma formação 

mais adequada aos diversos empreendimentos solidários populares, que requerem das 

equipes, conhecimentos e habilidades diversos; como também potencializar a 
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economia popular solidária e a proposta de extensão das incubadoras dentro da 

Universidade; 

d) potencializar componentes educativos que possibilitem fomentar este novo projeto 

societário, pautado em uma nova cultura do trabalho e em novas relações sociais; 

e) constituir redes, visando o fortalecimento dos empreendimentos solidários populares e, 

consequentemente, da economia popular solidária. Embora as incubadoras estejam 

atuando nesta perspectiva, esta tarefa ainda apresenta-se como um desafio; 

f) desconstruir processualmente a cultura capitalista incutida em todos, inclusive nos 

educadores populares, para que, de fato, possa-se sair do discurso crítico para 

proposições e ações concretas; 

g) praticar a autogestão. 

 

 Outro objetivo desta pesquisa se constituiu em analisar a concepção que os 

extensionistas/educadores têm de extensão, de economia popular solidária e de educação.  A 

extensão universitária apresentou-se em uma perspectiva da extensão popular, visto que se 

orienta pelos princípios éticos humanizantes da educação popular, como o diálogo, a cultura, a 

autonomia, a liberdade e a emancipação. Princípios essenciais no processo de construção de 

um mundo humanizado e humanizante. 

 Nessa concepção de extensão, há uma clara intencionalidade de indissociabilidade da 

tríade ensino-pesquisa-extensão. Esse tipo de extensão propicia aos estudantes a oportunidade 

de vivenciarem a realidade social, de formarem sua consciência social e de relacionarem-se de 

uma maneira diferente com o mundo, com as diferentes organizações e com os diferentes 

profissionais da universidade. Junto aos empreendimentos populares solidários, os 

extensionistas/educadores apoiam a organização do coletivo, visando a dimensão econômica, 

mas sem se distanciarem das demais dimensões da vida humana, como a política, a social, a 

cultural, a ambiental e a dimensão do próprio coletivo. Nessa perspectiva, os estudantes, os 

professores e os técnicos, ao ensinarem, aprendem e, assim, vão reeducando-se, descobrindo-

se e recriando-se.   

 Essa extensão popular opõe-se à lógica assistencialista e mercantilista de extensão 

universitária, que busca formar profissionais tecnicistas, centrados na produtividade, pautando-

se em uma educação instrumental, especializada, polivalente e discriminatória, imposta pela 

pedagogia do capital. Embora tenha-se encontrado discursos inclinados para esta perspectiva, a 

maioria das incubadoras de empreendimentos solidários populares questiona esta lógica e abre 

espaços para que estudantes e seus demais membros participem de processos formativos 
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voltados aos setores populares, favorecendo, portanto, a politização dos sujeitos e a ruptura do 

discurso único e do fim das utopias. Desse modo, os estudantes são formados com um novo 

perfil em suas diferentes áreas. Os extensionistas/educadores partem do concreto, do real, em 

busca de objetos de pesquisa para construirem novos conhecimentos ou reformulações de 

verdades existentes (MELO NETO, 2004), o que possibilita a desconstrução de crenças e 

ideias elaboradas em um determinado momento histórico e que se apresentam como algo 

imutável, como verdade absoluta. 

 A economia popular solidária foi outro conceito que se buscou apresentar na perspectiva 

dos extensionistas/educadores. Foram encontradas diferentes compreensões e posicionamentos 

teóricos.  Analisando as perspectivas apresentadas, foi possível observar que a compreensão, 

na perspectiva de Laville e França Filho, está relacionada à falta de crença na superação do 

modo capitalista de produção. Defende sua complementaridade, sua humanização. Mas, há 

como humanizar um modo de produção tão desumano e excludente como é o capitalismo?  

 Outros educadores adotam a concepção de Singer que sugere a superação do capitalismo 

e, consequentemente, a superação da sociedade de classes. Contudo, na concepção do autor, 

antes de acontecer a superação da sociedade classista, o modo de produção solidário pode 

conviver com o modo de produção capitalista.  Entretanto, não se pode subestimar a força e o 

poder que o capitalismo tem de influenciar e orientar outras formas de economia existentes.  

 Evidentemente, o modo de produção capitalista precisa ser superado, mas será que a 

existência de experiências em economia popular solidária é suficiente para subvertê-lo? Nesta 

tese, considera-se que essas diferentes experiências ainda não têm esse poder, entretanto, 

possuem potencialidades, principalmente, no que se refere a seu caráter pedagógico. A partir 

de seu poder pedagógico, essas diversas experiências vêm possibilitando a construção de 

outros tipos de relações humanas, a reconstrução dos sujeitos e momentos de emancipação. 

Enfatiza-se a existência de lances ou momentos de emancipação, por compreender, assim 

como Marx, que não há emancipação plena em uma sociedade de classes.   

 Assumiu-se, nesta tese, a terminologia economia popular solidária por uma questão de 

classe, haja vista que esta é uma economia potencialmente favorável aos interesses da maioria 

da população, como destacam Icaza e Tiriba. Sendo, portanto, mais adequada ao atual estágio 

de luta por uma democratização econômica, com ênfase em uma economia de base popular. 

Desse modo, a economia popular solidária é compreendida como um espaço de prática da 

autogestão, e por isso mesmo, espaço fortalecedor das lutas para a superação do capital, pois, 

como revelada pela história, a autogestão insere-se na luta de classe e se manifesta de diversas 

formas: na organização do trabalho, na gestão das escolas, na gestão das cidades, entre outras. 
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Considera-se que os diversos empreendimentos solidários populares se apresentam como 

estágio inicial de superação do trabalho alienado, entretanto, as unidades produtivas, atuando 

isoladamente, não são garantia de avanço da autogestão. Isto parece possível com a articulação 

desses empreendimentos com o movimento mais amplo dos trabalhadores.  

 Mesmo que as concepções apresentadas revelem posicionamentos e compreensões 

diferentes sobre a economia popular solidária, foram observadas convergências, por exemplo, 

as incubadoras enxergam este tipo de economia como uma proposta de emancipação do 

trabalho humano, que contribui com as transformações socioculturais, implicando em 

transformações para além do âmbito econômico, ou seja, é uma proposta capaz de mudar os 

padrões vigentes de sociabilidade.  

 O conceito de educação também foi aventado, a partir da concepção dos 

extensionistas/educadores, que destacaram a educação popular como a educação adequada à 

formação para uma nova economia e para novas relações sociais, destacando como elementos 

fundantes da educação popular: o diálogo, a valorização da cultura popular, a participação, a 

emancipação, a liberdade e a autonomia.  

  O diálogo torna-se fundamental, visto que, é por ele que a educação caminha na direção 

da produção humana e não meramente como transmissão do conhecimento, favorecendo, 

portanto, a educação problematizadora e não bancária. Desse modo, o diálogo torna-se um 

importante instrumento à superação da consciência ingênua dos sujeitos, visto que se trata de 

uma categoria política da relação educadora. 

 A cultura dos setores populares passa a ser valorizada e, a partir do diálogo entre saber 

popular e conhecimento científico, abre-se novos espaços de trocas e de produção de novos 

conhecimentos, como também de produção ou reprodução dos diversos modos de sentir, de 

pensar e de agir, valorizando sentimentos, afetos e subjetividades.  

 A participação torna-se instrumento importante na dinâmica educativa das incubadoras, 

pois busca assegurar a conscientização de trabalhadores de empreendimentos econômicos 

populares solidários para a elaboração de alternativas que busquem a transformação das 

diversas dimensões da vida de trabalhadores e trabalhadoras, portanto, buscando sua 

libertação. 

 A autonomia também assume papel importante nesse processo educativo, pois é ela que 

põe os trabalhadores e trabalhadoras em condições de se emanciparem, possibilitando a 

criação de suas próprias representações de mundo, a busca por estratégias para solucionar 

problemas e para o aprendizado. Por sua vez, a emancipação é o princípio utópico que visa à 
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promoção do autogoverno de grupos populares, para que se libertem da servidão e da 

submissão. 

 Portanto, os elementos da educação popular mostram-se em condições de contribuir 

com o desenvolvimento desse novo projeto societário, vislumbrado pelas incubadoras de 

empreendimentos populares solidários. Mesmo que as experiências aventadas nesta tese 

estejam permeadas de contradições, estas não as condenam ao fracasso, ao contrário, 

constituem-se em ponto de partida para a transformação almejada.  

 Por sua vez, a economia popular solidária também traz importante contribuição à 

educação popular. A complexidade dos diversos empreendimentos e das relações presentes 

nessa nova maneira de produzir orienta as novas práticas da educação popular, tornando-se, 

portanto, o novo eixo desta educação. A economia popular solidária possibilita que a 

educação popular amplie seu olhar acerca da concepção das necessidades de transformação 

social, o que implica no alargamento da conscientização política, passando a considerar 

também outras dimensões da vida, como: a ecológica, a cultural, a geracional, a religiosa e 

étnica, a de gênero, a ética e a estética. 

 Destarte, a educação popular em economia popular solidária visualiza uma realidade 

complexa, constituída de várias dimensões que se entrecruzam e que fazem parte de uma 

mesma totalidade social. Essa percepção é importante para que não se supervalorize ou negue 

uma ou outra dimensão da vida humana. Assim, atuar na perspectiva da educação popular 

significa buscar compreender como essas diferentes dimensões se entrecruzam e se articulam. 

 Por fim, espera-se que essas reflexões e análises contribuam com os extensionistas-

educadores de incubadoras populares no sentido de possibilitar um repensar das contradições 

e potencialidades de sua práxis pedagógica, para que seu processo de incubação possa 

continuar contribuindo para a materialização desse novo projeto societário.  
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com educadores 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

NOME: 

IDADE: 

PROFISSÃO: 

FUNÇÃO: 

NÍVEL DE INSTRUÇÃO: 

VINCULO INSTITUCIONAL: 

TEMPO NA INCUBADORA: 

 

2 UM POUCO DA HISTÓRIA DE VIDA DOS EDUCADORES 

 Antes de trabalhar na incubadora, o que fazia? 

 O que levou você a querer trabalhar na incubadora? Motivações. 

 

3 ASPECTOS HISTÓRICOS E ESTRUTURAIS DA INCUBACOOP 

 Fale sobre a história da INCUBACOOP (quando foi criada, como se deu esse processo 

de implantação, quem participou desse processo, quais as mudanças ocorridas desde 

sua criação? 

 Explique o organograma da incubadora. Quais são os setores e as coordenações 

existentes?  

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPE  

 Quantos funcionários têm na incubadora? 

 Como é realizada a seleção da equipe? 

 Como se dá o processo de formação desses profissionais para atuar na incubadora? 

 Como é o ambiente de trabalho? Por que é assim? 

 Você já teve vontade de sair da incubadora? Por quê? 

 

5  VISÃO DOS ENTREVISTADOS 

 O que significa para você a extensão universitária? 

 Qual o significado de educação? 

 Qual o significado de trabalho? 

 Qual o significado de trabalho cooperado? 
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 Qual o significado de economia solidária? 

 Qual é o papel educativo da Incubacoop? 

 Quais os principais desafios da incubadora? 

 

6 EMPREENDIMENTOS POPULARES 

 

 Quantos empreendimentos já foram incubados? 

 Quais são os critérios que a incubadora utiliza para selecionar os empreendimentos 

populares? 

 

7 PROCESSO EDUCATIVO DA INCUBADORA 

 

 A Incubacoop tem um projeto político pedagógico? Qual é? Quando e como foi criado? 

 Qual é a opção teórico-metodológica que fundamenta as ações educativas da 

incubadora? 

 Quais são os princípios que orientam a ação pedagógica da incubadora? 

 Fale sobre a metodologia utilizada nesse processo educativo.  

 Quais os avanços e limites encontrados nessa prática educativa? 

 O trabalho de incubação proporcionou alguma mudança em você? Qual?  

 Qual é o perfil escolar dos cooperados? 

 As ações desenvolvidas pela incubadora têm ligação com a escolarização formal dos 

cooperados? (eles são motivados para voltar ou continuar sua formação escolar? A 

incubadora faz alguma intervenção nesse sentido?)  

 Como a equipe avalia o trabalho de incubação? Que tipo de avaliação é realizado? 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

             Prezado (a) Senhor (a) 

  

 Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo proposto, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua, a 

outra é da pesquisadora responsável. 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

TÍTULO DO PROJETO: EDUCAÇÃO EM ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA: UM 

OLHAR A PARTIR DE INCUBADORAS DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS 

POPULARES  

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Clécia Rufino de Santana.  

Contato: <cleciarufino@yahoo.com.br>. Celular:  

 

PESQUISADOR ORIENTADOR: Prof. Dr. José Francisco de Melo Neto 

Contato: <meloneto01@yahoo.com.br>. 

 

OBJETIVOS E PROCEDIMENTO DA PESQUISA 

 A presente pesquisa é parte da Tese de Doutorado do Curso de Pós-Graduação em 

Educação, na linha: Educação Popular. O objetivo é analisar projetos de extensão 

universitária, direcionados à economia popular solidária. Pretende-se identificar e analisar 

componentes da educação popular presentes nas atividades educativas desenvolvidas por 

incubadoras de empreendimentos solidários populares. 

 

NO QUE CONSISTE A PARTICIPAÇÃO 

 A única exigência é dispor-se para uma entrevista individual (em torno de uma hora) 

para dialogar sobre algumas questões que têm em vista ajudar a aprofunda o objetivo acima 

mailto:cleciarufino@yahoo.com.br
mailto:meloneto01@yahoo.com.br
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exposto. Para garantir a máxima fidelidade à fala do entrevistado, a entrevista será gravada. 

Igualmente poderão ser utilizadas outras formas de registro como a filmagem e a fotografia. 

Num segundo momento, poderá haver uma retomada de alguns aspectos da entrevista para 

esclarecer alguma ideia que a pesquisadora não tenha certeza de ter compreendido bem. 

  

BENEFÍCIOS PARA QUEM PARTICIPA 

 Poderá ser uma oportunidade para refletir sobre sua caminhada na INCUBACOOP, 

revisando criticamente sua prática e pensando no caráter, no significado e nas perspectivas de 

seu trabalho. 

 

PERÍODO 

 A previsão é que as entrevistas sejam realizadas no período de novembro e dezembro 

de 2011. 

 

OUTROS ESCLARECIMENTOS 

 Solicitamos também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em 

eventos da área de educação e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos 

resultados, seu nome será mantido em sigilo, garantimos seu anonimato bem como 

asseguramos sua privacidade quanto aos dados confidenciais. O (a) participante (a) tem o 

direito de exigir sigilo de alguma informação que não gostaria que fosse divulgada. 

  

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO NA PESQUISA 

  

 Eu, ________________________________________________________________  

RG ______________________ CPF _______________________________ abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo “EDUCAÇÃO POPULAR EM ECONOMIA POPULAR 

SOLIDÁRIA: A PRÁTICA EDUCATIVA DE INCUBADORAS DE 

EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS POPULARES”, como entrevistado (a). Fui 

devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora Clécia Rufino de Santana 

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, os benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me igualmente garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto resulte em qualquer penalidade ou ônus para mim. Assim sendo, de 

acordo com a finalidade da presente pesquisa, autorizo a utilização dos meus depoimentos 

pela pesquisadora, seja no relatório como em outras publicações decorrentes. 
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Recife, ____, ______________, 2011. 

 

 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

                                          ou Responsável Legal 

 

 

 

                           

 

___________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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