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RESUMO 
 

Através do estudo de alguns temas, essa pesquisa tem por objetivo propor o 

desenvolvimento de um mecanismo de auxilio à comunidade trabalhadora solidária 

de Jaguarão – RS. Para isso buscamos compreender questões inerentes a 

economia solidária, como um modelo econômico, cultural e social que possibilite o 

desenvolvimento humano. A extensão universitária, como mecanismo de 

interlocução entre os saberes acadêmicos e os saberes populares. O Fórum de 

Economia Popular e Solidária de Jaguarão, como objeto de pesquisa, a fim de 

compreenderem-se as questões próprias à construção e estagnação do mesmo. E, 

por fim, apresentar as Incubadoras de Economia Solidária e Tecnologias Sociais 

como um mecanismo que contribua para o aperfeiçoamento e que responda às 

demandas do Fórum de Economia Popular e Solidária de Jaguarão. Como 

metodologia empreendida nesse trabalho utilizou-se bibliografia a cerca da 

economia solidária, da extensão universitária e das incubadoras tecnológicas. Além 

de questionários qualitativos para a compreensão das demandas levantadas pelos 

membros do Fórum. 

 

Palavras Chave: Economia Solidária; Extensão Universitária; Incubadoras 

Tecnológicas;  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

A través del estudio de algunos temas, esta investigación tiene como objetivo 

proponer el desarrollo de un mecanismo de ayuda a la comunidad trabajadora 

solidaria de Jaguarão - RS. Para eso, buscamos entender las cuestiones inherente 

con: la economía solidaria, como un modelo económico, cultural y social que 

posibilite el desarrollo humano. La extensión universitaria, como mecanismo de 

interlocución entre los conocimientos académicos y los populares. El Fórum de 

Economía Popular e Solidaria de Jaguarão, como objeto de investigación con el fin 

de entender las cuestiones propias a la construcción y el estancamiento del mismo. 

Y, por fin, presentar las Incubadoras de Economía Solidaria e Tecnologías Sociales 

como un mecanismo que contribuya para el perfeccionamiento y que conteste a las 

demandas del Fórum de Economia Popular e Solidária de Jaguarão. Como 

metodología emprendida en este trabajo se utilizó bibliografía acerca de la economía 

solidaria, de la extensión universitaria y de las incubadoras tecnológicas, además de 

cuestionarios cualitativos para la comprensión de las demandas planteadas por los 

miembros del Fórum. 

 

Palabras clave: Economía Solidaria; Extensión Universitaria; Incubadoras 

Tecnológicas; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciar a idealização deste trabalho, me foram apresentadas as 

perspectivas do Fórum de Economia Popular e Solidária (FEPS) de Jaguarão. Por 

ser um projeto que se iniciava e me permitia maior participação, com possibilidade 

de atuação, trabalhando na área do desenvolvimento humano e social e como 

mecanismo alternativo para a sustentabilidade, acabei por decidir que este trabalho 

deveria ser, não somente fonte de pesquisa, mas também de contribuição para 

sociedade de alguma forma mais direta. Então, iniciadas as leituras sobre o tema, 

busquei caminhos para que a construção do projeto seguisse a ideia de agregar-se 

ao FEPS.  

A princípio, fiz a proposta de trabalhar o diálogo entre a economia solidária e 

a economia feminista dentro do FEPS, pois me pareceu bastante necessária ao 

perceber que a maioria dos membros da rede de economia solidária de Jaguarão 

são mulheres e por acreditar que um modelo social igualitário e justo, como pretende 

ser a economia solidária, deva começar a atuação com os indivíduos que são mais 

atingidos pela lógica produtivista, acumulativa e opressora do modelo de gestão 

capitalista. Segundo a economia feminista, as mulheres ainda são a parte social 

mais vulnerável e invisibilizadas no mundo do trabalho.  

Disponibilizei-me à participação da construção do FEPS, com a intenção de 

participar da secretaria de formação do Fórum. Sugerimos em reunião geral que 

trabalhássemos os conceitos e ações da economia feminista, mas infelizmente 

várias questões referentes à economia solidária ainda não haviam sido sanadas, 

visto que boa parte dos membros do FEPS estava tendo primeiros contatos com 

conceitos básicos de desenvolvimento desse modelo social, econômico e cultural, 

ainda que vários já trabalhassem anos com economia solidária. Desse modo, 

entendi que a formação e discussões sobre economia feminista ficariam para outro 

momento. 

Esse entrave obrigou a pensar alternativas para o desenvolvimento do projeto 

e possibilitou perceber que antes de qualquer discussão, os conceitos da economia 

solidária devem ser temática clara para todos os participantes. Mudou-se então a 

intencionalidade da ação. Porém, ao mesmo tempo em que se pensavam novas 

possibilidades de atuação, o fórum tornou-se inativo, o que acabou gerando outras 
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questões a serem analisadas: Por que o fórum parou? Será que existe relação entre 

a falta de conhecimento dos indivíduos com o estacionamento do fórum? Que 

mecanismos e de quais maneiras poderiam ser resolvidas as demandas que a 

estruturação do fórum exige? O que faltou para que o fórum se estruturasse de fato?  

Essas novas questões possibilitaram o surgimento de outros caminhos para a 

pesquisa. Começou-se a pensar de que maneira essa formação poderia ser 

trabalhada, quais atividades reforçariam isso e quais mecanismos poderiam ser 

utilizados. E também, em como poderíamos contribuir para o a reestruturação do 

FEPS. 

Em uma das atividades propostas pelo Fórum jaguarense, alguns membros 

participaram de um encontro com a comissão que representa o Fórum Regional de 

Economia Solidária em Pelotas. Nesse encontro, do qual participei, um dos 

membros do Fórum regional e funcionário do Instituto Federal, sugeriu a articulação 

entre a universidade e a rede de economia solidária de Jaguarão. Então um novo 

caminho surge: de que forma a universidade poderia contribuir nessa questão?  

Enxergar a extensão universitária como um meio possível para realização 

desse trabalho deu-se por percebermos seu potencial para o diálogo com o meio 

social, por ser um dos três eixos do tripé – ensino, pesquisa e extensão – que mais 

possibilitaria que os grupos sociais tivessem voz e que seu conhecimento fosse 

realmente valorado. 

Então, buscamos através dessa pesquisa, entender as questões inerentes à 

economia solidária, seus conceitos e funções sociais, o fórum de economia popular 

e solidária, sobre quais mecanismos precisam ser trabalhados para sua estruturação 

e através disso, compreender os reais conceitos, objetivos e possibilidades da 

extensão universitária, propondo a criação de uma Incubadora de Economia 

Solidária e de Tecnologias Sociais, enquanto projeto extensionista. 

 Como metodologia empreendida nesse trabalho, foram realizados 

questionários qualitativos com três membros do Fórum de Economia Popular e 

Solidária de Jaguarão, que também são moradores do município. Atrelados aos 

questionários, busquei bibliografias que referenciam os temas propostos para 

discussão desse trabalho. Sendo eles: a Economia Solidária no primeiro capitulo, 

Extensão universitária no segundo capitulo, analise da problemática do FEPS no 
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terceiro capitulo e por ultimo, abordamos as questões das Incubadoras de 

Tecnologias Sociais. 
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2 ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

Para entendermos as estratégias da economia solidária, precisamos no 

mínimo fazer uma breve reflexão sobre a trajetória da economia, pois o novo não 

surge do vazio, e sim, de um contexto pré-existente. Valiatti (2009) apresenta que o 

termo economia vem do grego e foi definido por Aristóteles como “Oikonomía” (oikos 

= casa, nomía = lei), que indicava a administração da casa. Para Arruda (2003) a 

economia é fundamentalmente social e humana, porque tem a ver essencialmente 

com os habitantes da casa e com as relações entre esses habitantes. Ele afirma que 

a economia como dimensão humana, parte do princípio que são os seres humanos 

que se relacionam e não as mercadorias.  

Valiatti (2009) apresenta como elemento fundamental para compreensão da 

ciência econômica que “o homem é o produto social de suas ações” (p. 50), ou seja, 

é necessário entender como os indivíduos se comportam e quais são as 

consequências dessas ações em termos de produtos agregados ao meio social em 

que vivem. Afirma que para que os recursos disponíveis sejam de acesso a todos os 

indivíduos e grupos, articulam-se ações que vão do mais simples ato de consumir e 

produzir, às mais complexas expectativas comportamentais humanas. 

Arruda (2003) coloca que essa relação, onde o individuo é agente, perde seu 

significado quando o capital ganha poder de dominação, quando se monetarizaram 

todas as relações e todos os saberes e práticas foram transformados em 

mercadoria. Este processo que transformou o modelo econômico na atual economia 

de mercado, que pauta sua abordagem a partir daquilo que pode ser comercializado, 

gerar lucro e competir com mais eficiência para acumular mais capital, acontece pós 

Revolução Industrial e com a consolidação do Capitalismo.  

Em breve explanação, Santos (2010) contextualiza o modelo social 

capitalista, cujos princípios são: o direito de propriedade individual aplicado ao 

capital e o direito à liberdade individual. O desenvolvimento destes princípios divide 

a sociedade em duas classes básicas: proprietária ou possuidora do capital e a 

classe que vende a sua força de trabalho por não dispor do capital (trabalho 

assalariado).  

Arruda (2003) apresenta algumas estratégias de dominação do capitalismo: 

como a dominação dos menores, acumulação de riquezas, corrupção, expansão do 
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imperialismo americano através, até, do militarismo, e também, aborda a questão da 

crise do desenvolvimento, importante por pautar o sentido de evolução, que no 

modelo sócio econômico hegemônico foi reduzida ao avanço tecnológico: 

O conceito de desenvolvimento é fundamental porque postula o 
sentido de evolução, de movimento, aos processos. Contudo, o conceito de 
desenvolvimento foi reduzido à dimensão tecnológica e material e progresso 
tecnológico passou ser igual desenvolvimento; acumulação de riqueza 
material também passou a ser sinônimo de desenvolvimento. Repetir o 
padrão de desenvolvimento do hemisfério norte – supondo que nós somos 
subdesenvolvidos – passou a ser o grande objetivo dos nossos governos. E 
tudo isso está profundamente equivocado porque toma como premissa 
básica um conceito de progresso e de desenvolvimento pautado na 
ideologia do capital (ARRUDA, Marcos. 2003, p. 23). 

Arruda (2003) enfatiza ainda que modelo econômico vigente está 

extremamente distanciado da concepção de economia grega, fugindo do princípio da 

importância das relações humanas e do próprio ser humano, das especificidades 

dos indivíduos e da relação com o espaço social ao qual ele está inserido. 

Enxergando o avanço tecnológico e de capital como desenvolvimento, se investe em 

um crescente mundo de exclusão humana:  

Os indicadores de progresso na economia do capital medem 
apenas o material: mais fabricas, mas tecnologias, mais informáticas, mais 
tratores, mais moto serras. Contudo, isso não é progresso, porque o 
indicador essencial do progresso é aquilo que mede a qualidade de vida 
pessoal e social dos habitantes do planeta. (ARRUDA, 2003. p. 26) 

No final do século XIX, a ciência econômica passa um processo polêmico de 

redefinição de conceitos e métodos científicos, alerta Laville (2003): “A ciência 

econômica ortodoxa se definiu como o estudo da escolha racional em uma situação 

de raridade, levando em consideração a lei de oferta e demanda” (p.15), com isso, a 

ciência econômica se tornou um estudo de mercado, portanto, ciência do mercado. 

Essa transformação gera problemáticas além de conceituais, mas também praticas, 

porque a economia real é muito mais abrangente que a economia de mercado. 

Outro aspecto levantado por Laville (2003) é que o mercado existe também 

na economia real, porém ele não é fator único, existindo dois outros fatores 

primordiais: o princípio de redistribuição e o princípio de reciprocidade. O autor cita 

Mauss para afirmar que “na economia real a troca dos bens é feita para manter e 

reforçar o elo social; e essa troca nada tem a ver com a troca de mercado”(p.15).   

Laville (2003) afirma que precisamos romper com a projeção social e cultural 

que reduz a economia a uma economia de mercado e reconhecer que a economia 

real é muito mais abrangente, composta por uma pluralidade de princípios 
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econômicos. O autor enfatiza ainda que precisamos quebrar a concepção de que só 

existe uma forma de empresa, a sociedade de capitais, pois em todas as sociedades 

há varias formas de empresas, associações, ONGs, cooperativas e outras. 

A democracia moderna, de acordo com Laville (2003), acreditou que o 

mercado traria paz e harmonia social, pois a sociedade poderia buscar seus 

interesses privados e, ao mesmo tempo, atuaria em prol do bem público. Assim o 

mercado regulamentaria o conjunto da sociedade democrática. Porém, ao invés de 

trazer os benefícios esperados, o mercado acabou por aumentar a miséria, a 

pobreza e criou o que se chamou de questão social. Ao perceberem as 

consequências trazidas pela dominação da economia de mercado, alguns teóricos, 

operários e agricultores, relata Laville (2003) se uniram a fim de mostrar que existe 

outra estratégia de organização e produção que poderia coexistir junto à economia 

de mercado; essa estratégia é a solidariedade.  

Lechat (2002) utiliza as palavras de Laville onde este caracteriza a economia 

solidária como um sistema econômico distinto tanto do sistema capitalista, por este 

centrar suas ações à captação e acumulação de capital e em relações competitivas 

que tem como objetivo os interesses individuais. Quanto da economia estatal, que 

supõe a autoridade central e as formas de propriedades institucionais. A economia 

solidária, por outro lado, valoriza o potencial humano, favorecendo a reciprocidade e 

formas comunitárias de propriedade. 

Mance (2003) aborda que a economia solidária abarca significados diferentes, 

como a participação coletiva, democracia, autogestão, igualitarismo, cooperação, 

autossustentação, promoção e desenvolvimento humano. Porém, afirma que nem 

todas as características são parte das mais diversas práticas que compõem a 

economia solidária. O autor cita algumas dessas práticas: autogestão, comércio 

solidário, micro crédito, clubes de troca, economia de comunhão, consumo crítico, 

organizações de etiquetagem e software livre. 

A Economia Solidária não é um modelo econômico novo, de acordo Laville 

(2003) é um movimento que se organiza desde o século XIX, especialmente na 

França e em outros países europeus. Porém, com o período de repressão política e 

econômica que aconteceu na Europa em meados desse século, o projeto econômico 

solidário praticamente desapareceu. Após o surgimento do estado social, que tinha a 

intenção de amenizar as desigualdades causadas pelo modelo econômico de 
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mercado, a economia solidária reaparece, porém agora, muito mais como um viés 

de redistribuição assegurada pelo poder público do que uma ação popular e 

democrática. 

Relatar a história das origens é uma condição um tanto quanto complicada, 

no sentido de que fatos sociais acontecem ao mesmo tempo em vários locais ou 

levam determinado tempo para sua consolidação e até mesmo passam por 

processos demorados de reconhecimento. A economia solidária no Brasil não tem 

um “start” inicial marcante, de acordo com a pesquisa de Lechat (2002), o termo 

economia solidária começa a aparecer na literatura científica brasileira apenas em 

1993, no livro Economia de Solidariedade e Organização Popular, organizado por 

Gadotti. Porém, isso não significa que anteriormente não existiam empreendimentos 

que seguiam a lógica solidária, apenas não eram denominados desta forma:  

No Brasil, para a economia solidária tornar-se uma problemática, ela 
teve que aparecer como um setor próprio e digno de interesse específico. 
Essa decisão é, a nosso ver, de ordem teórico-político-ideológica. O que 
hoje é denominado de economia solidária ficou por décadas imerso, e ainda 
o é em muitos casos, no que a literatura científica chama de autogestão, 
cooperativismo, economia informal ou economia popular. Uma prova disto é 
a polêmica, ainda existente, a respeito do atributo popular acrescido à 
economia solidária ou ao cooperativismo, denominados então de economia 
popular solidária, ou cooperativismo popular. (LECHAT, 2002. p. 10) 

 

Lechat (2002) considera que perceber o caminho percorrido pela economia 

solidária através dos seus agentes práticos é de extrema importância, mas que não 

podemos deixar de reconhecer e valorar que o desenvolvimento desse seguimento 

social, cultural e econômico, ganha força devido à participação e problematização 

dentro dos espaços e atores acadêmicos, por meio de diversos encontros e grupos 

formados desde a década de 1980, a fim de pesquisar e conceituar a economia 

solidária, o cooperativismo, o associativismo, a autogestão e as demais áreas do 

trabalho e geração de renda pensando o desenvolvimento humano. 

Paul Singer (2014) indica que o início de século XXI é marcado por uma 

grande onda de criação de empreendimentos solidários em todo o mundo. Segundo 

ele, isso pode ter ocorrido devido à estagnação econômica causada pela crise de 

2008, gerando o aumento do desemprego e da pobreza, por consequência de 

políticas de austeridade imposta por um sistema financeiro global 

desregulamentado. 
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No ano de 2003 foi sancionada no Brasil pelo governo do Presidente Lula, do 

Partido dos Trabalhadores, a Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES, 

vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Como previsão de cumprimento do 

seu programa de governo que pretendia o desenvolvimento econômico brasileiro e a 

sua meta principal, o Programa Fome Zero. A partir da criação da SENAES, o 

movimento da economia solidária se expandiu rapidamente pelo território brasileiro. 

Em junho do mesmo ano foram criados o Fórum Brasileiro de Economia Solidária - 

FBES e a Rede Nacional de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária. 

(SINGER, 2014. p. 90) 

A SENAES tem como iniciativa dar auxílio aos trabalhadores sem trabalho a 

se organizarem em cooperativas autenticas e que prioriza o desenvolvimento dos 

integrantes. Singer (2014) afirma que para encontrar melhores caminhos de acabar 

com a precarização dos direitos dos trabalhadores, a secretária buscou ajuda em 

exemplo de outros países, percebendo com isso que esse caminho deveria ser 

através de garantias legais. E assim é sancionada a lei 12.690/20121: 

Após longas trocas de ideias promovidas pela Senaes com 
organizações cooperativas, sindicatos e bancadas parlamentares, o 
governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que lá se tornou 
objeto de intensas negociações. O substitutivo resultante garante aos 
cooperados o pleno gozo dos mais importantes direitos que a legislação em 
vigor reconhece aos trabalhadores, sejam estes assalariados ou filiados a 
cooperativas. O assunto foi amplamente debatido pelos órgãos 
representativos de trabalhadores cooperados e assalariados e, após seis 
anos de tramitação, a Lei no 12.690, de 2012, foi aprovada pelas duas 
casas do Congresso e sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. 
(SINGER, 2014. p. 91) 

 

2.1 Políticas Públicas de Economia Solidária no Rio Grande do Sul 

 

 O estado do Rio Grande do Sul passou por um processo que dificultava 

o dialogo entre o governo e a sociedade, com enorme privatização e estatização da 

sociedade. Em 1998, começa-se a construção de uma gestão pública diferenciada, 

segundo aponta Manetti (2003), com políticas voltadas para um crescimento que 

signifique de fato o desenvolvimento, já que nem sempre o crescimento representa 

desenvolvimento. Essas políticas surgem pela necessidade de ampliação dos postos 

                                                 
1
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12690.htm. Acessado 

em 02/12/2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12690.htm
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de trabalho, distribuição iquitativa das riquezas do estado e, em uma maior oferta de 

produtos e serviços essenciais a toda população.  

Os investimentos em setores específicos, como a agricultura familiar, 

pequenas e médias propriedades rurais e urbanas e os assentamentos do MST, 

foram consideravelmente importantes e visíveis para o quadro de desenvolvimento 

do estado. Manetti (2003) afirma que a participação popular, através do orçamento 

participativo, que indicou prioridades e definiu os setores que receberiam 

investimentos, foi importantíssima para o alcance desse quadro. 

Entre os principais programas dessa política de desenvolvimento estão o 

Programa de Qualificação em Inovação Produtiva, o Programa de Extensão 

Empresarial, o Programa de Redes de Cooperação e o Programa de Economia 

Popular Solidária. Segundo Manetti (2003) fica bastante claro que as políticas 

públicas para os trabalhadores e setores trabalhistas de organizações coletivas se 

fizeram cada vez mais importante. Acrescenta ainda que “essas políticas geraram 

crescimento, produto e renda; e essa renda foi distribuída, o que é um elemento 

fundamental, por que democratiza a economia e promove o desenvolvimento 

econômico e social justo”. (p. 127) 

O Programa de Economia Popular e Solidária do estado do Rio grande do 

Sul, é uma política de desenvolvimento que pretende outra forma de organização 

política, econômica e social, a partir de novos paradigmas. Manetti (2003) expõem 

os objetivos desse programa, sendo eles: capacitar os trabalhadores para a 

autogestão, qualificar os processos produtivos dos empreendimentos, financiar o 

acesso aos meios de produção, organizar o consumo solidário, constituir estruturas 

de distribuição e comercialização, estabelecer laços de cooperação entre os 

produtores e consumidores e consolidar valores de cooperação, solidariedade e 

justiça nas relações de produção. 

Manetti (2003) coloca a importância de a sociedade ter a possibilidade e se 

apropriar das metodologias e participar de sua construção coletiva. Ele indica que  

na questão da capacitação seis universidades gaúchas, através da extensão 

universitária por meio das incubadoras tecnológicas participam do desenvolvimento 

dos empreendimentos, além da disponibilização de profissionais e espaço físico, as 

universidades contribuem levando o debate de uma nova economia para dentro dos 
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muros acadêmicos, uma vez que o ensino formal não dialoga com esse tipo de 

organização social. 
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3 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 Entender a extensão universitária e utilizá-la como um amplo canal de 

diálogo com a sociedade – que é de fato o seu papel – é de extrema necessidade 

para os dois lados que compõem essa ação (universidade e sociedade), e é, 

também, o caminho da construção de conhecimento feito a partir das relações 

sociais. Diferente das práticas da Pesquisa, a extensão antes de buscar os fatores 

necessários para a construção de novos conhecimentos, precisa vivenciar as 

demandas sociais ais quais se buscam compreender. Segundo Gerhardt (2011), a 

extensão é parte essencial no diálogo entre a universidade e a sociedade, pois ao 

mesmo tempo em que possibilita a formação integral do acadêmico – permitindo 

tanto a formação acadêmica quanto a experimentação da responsabilidade social – 

traz a possibilidade do diálogo entre o conhecer acadêmico e o saber e o fazer da 

sociedade, levando em consideração que esse processo não pode ser construído 

sob a lógica acadêmica de produção, pois ele é essencialmente o trabalho em 

conjunto aos processos e problemas sociais que estão em constante transformação.  

Gerhardt (2011) diz ainda que o papel da extensão se desempenha quando 

as relações sociais permitem a construção de conhecimentos, a disseminação 

desses, a sua aplicação, a avaliação e, desse processo, a produção de novos 

conhecimentos.   

 

3.1 História da Extensão Universitária  

A extensão foi o último dos três campos de atividades da universidade a ser 

criado, talvez por sua interdisciplinaridade, como sugere De Paula (2013), ou por seu 

desenvolvimento ser extra sala de aula, ou ainda por construir saberes através do 

diálogo com um público amplo e heterogêneo ou mesmo porque as atividades de 

extensão não tenham sido compreendidas pelas universidades. A extensão nasce 

com a intenção de direcionar novos caminhos para a sociedade e para promover a 

educação continuada. 

Contudo, a extensão não é uma atividade recente no mundo. De Paula (2013) 

afirma que a Universidade de Cambridge talvez tenha sido a primeira a realizar 

atividades de extensão, na Inglaterra em meados do século XIX. Da Inglaterra, 

expandiu-se pra Bélgica, depois Alemanha e logo atingiu todo o continente europeu. 
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Por volta de 1892, foi criado nos Estados Unidos a “American Society for the 

Extension of University Teaching”, que foi responsável pelas atividades de extensão 

na Universidade de Chicago e em 1903, na Universidade de Wisconsin. A extensão 

foi muito bem recebida, tendo visibilidade, levando o Presidente Roosevelt a sinalizar 

a importância dessas ações de interação entre as universidades e os grupos sociais 

para o país.  

De Paula (2013) ressalta que Extensão surge no mundo sob um contexto 

histórico de grandes crises e lutas por transformações econômicas e sociais. A 

consolidação do capitalismo e dos seus modelos de produção, que trouxeram 

grandes contradições aos indivíduos e a sociedade, culminou em grandes 

revoluções da classe trabalhadora, historicamente marginalizada, que denunciavam 

os modelos capitalistas e buscavam o socialismo. Nesse contexto surgem, dos 

Estados e dos detentores do poder do capital, diversas propostas de amenizar esses 

conflitos e atender as reivindicações dos trabalhadores, porém preservando, 

primeiramente, os interesses do capital. 

É nesse contexto, em que o Estado e outras instituições 
responsáveis pela manutenção da ordem social despertaram para a 
necessidade de oferecer políticas capazes de atender/neutralizar 
reivindicações operário-populares, que também as universidades se 
voltaram, de fato, para a questão social, inicialmente, e, depois, para um 
amplo conjunto de campos e interesses, que vão da educação de jovens e 
adultos às políticas públicas de saúde e tecnologias à prestação de 
serviços, da produção cultural ao monitoramento, avaliação de políticas 
públicas, entre muitas outras atividades (DE PAULA, 2013, p. 9). 

A extensão universitária surgiu como um caminho de diálogo entre a 

universidade e as questões relativas ao meio social e consequentemente aos 

indivíduos, incluindo problemas sociais que afetavam as sociedades devido a 

implementação e consolidação de um novo modelo econômico, porém, desconstruir 

esse modelo econômico nunca foi a intenção da extensão. De acordo com De Paula 

(2013), na Inglaterra a extensão universitária ampliou e engajou-se ao movimento 

que envolveu diversas instituições (universidades, igreja, partidos), com o objetivo de 

oferecer alternativas aos problemas decorrentes do capitalismo, porém não seguindo 

o ideário socialista. Aqui ela está diretamente ligada a projeção capitalista de 

implementação do Estado de Bem-estar social. Já nos Estados Unidos, a extensão 

foi estimulada para contribuir com a aproximação da universidade e o setor 

industrial, também ligada ao desenvolvimento capitalista. 
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A construção e a implementação da Extensão Universitária na América Latina 

se deu de forma diferenciada dos países da Europa e dos Estados Unidos. O 

continente latino-americano possui um enorme histórico de lutas sociais em defesa 

das classes minoritárias e de transformações econômicas e culturais. Geraldes 

(2001) argumenta que na América Latina a Extensão foi construída visando à 

educação como ato de amor, pela influência da igreja e pela ligação dos estudantes 

aos movimentos sociais. 

 No território latino americano, as questões sociais foram motivacionais, como 

a Revolução Mexicana de 1910 e a Cubana, de 1959 segundo aponta De Paula 

(2013). Outro movimento histórico importante foi o Movimento pela Reforma 

Universitária - que visava, entre outras coisas, maior participação estudantil nas 

instituições de ensino superior - iniciado em 1918, por estudantes de Córdoba e que 

se abrangeu pelo continente posteriormente. A luta pela Reforma Universitária na 

América Latina (onde as universidades eram majoritariamente dirigidas por 

instituições religiosas e não se posicionavam enquanto participantes das ações de 

mudança social e ainda se mantinham elitistas e segregadoras) acontece 

entrelaçada a outras movimentações e nasce devido à articulação dos estudantes 

com os movimentos operários.  

Nesse sentido, a luta pela Reforma Universitária, que vai se dar, na 
América Latina, a partir de 1918, é parte de uma luta mais geral contra a 
permanência da dependência, contra a incompletude da construção 
nacional, expressa no absoluto distanciamento das universidades dos 
grandes problemas sociais, econômicos, políticos e culturais das nações 
latino americanas (DE PAULA, 2013, p. 12). 

Diferentemente dos outros países da América Latina, onde as universidades 

existem desde o século XVI (como a Universidade de Santo Domingo de 1538) o 

Brasil teve a implementação das universidades tardiamente. Porém, assim como nos 

outros países onde entidades religiosas iniciaram a instauração das universidades, 

aponta Fávero (2006), aqui no Brasil também houve tentativas, porém a Coroa 

portuguesa e os brasileiros portavam considerável resistência a essa ideia, achando 

mais adequada a ida dos alunos para as universidades europeias para completar 

seus estudos.  

A criação de centros de ensino no Brasil teve início no final do período 

colonial, com o Curso Médico de Cirurgia da Bahia. Durante o Império, os esforços 

para a criação das universidades ainda foram malogrados. O próprio Imperador, 

através da sua última fala no trono, que pretendia a criação de dois grandes polos 
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de ensino no sul e no norte do Brasil, terminou sem êxito (FÁVERO, 2006). Em todo 

o processo histórico seguinte houve tentativas de organização de universidades, 

mas acabaram de maneira ou outra não sendo efetivados. Até que no ano de 1920, 

completa Fávero (2006), por meio do Decreto nº 14.343, o Presidente Epitácio 

Pessoa institui a Universidade do Rio de Janeiro (URJ), surgindo assim a primeira 

Universidade Brasileira. 

A Extensão Universitária no Brasil está prevista desde a legislação de 1931 

que, mediante o Decreto nº 19.851, de 11/4/19312, que estabeleceu as bases do 

sistema universitário brasileiro (DE PAULA, 2013). Cabral (2012) afirma que a 

extensão universitária está presente nas instituições de ensino superior brasileiras 

ao longo de toda sua trajetória, mas que até hoje, mesmo com todas as mudanças, 

ainda busca caminhos para sua legitimação perante a própria universidade e a 

sociedade.  

Durante a década de 1990, a extensão sofre uma transformação, conforme 

ressalta Cabral (2012), deixando de ser observada como um trabalho elusivo, que 

era entendido como “função inerente a universidade” através de atividades 

realizadas à comunidade e passa ser “um processo que articula ensino e pesquisa e 

que dialoga com os movimentos sociais” (p. 142). Assim ela perde o viés 

assistencialista, e ouvindo as vozes que emergiam da sociedade, começa-se buscar 

um novo método para suas atividades. 

As atividades de extensão com viés assistencialista, que visavam a 
aplicação e a disseminação do conhecimento, passam a pautar-se por outro 
paradigma, ao serem concebidas, pela primeira vez, como uma “via de mão 
dupla”, que articula a teoria com a prática, promove o conhecimento 
interdisciplinar e a aplicação edificante da ciência através da troca entre 
saberes acadêmicos e não acadêmicos ou populares (CABRAL, 2012, p. 
142). 

3.2 FORPROEX 

O Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras 

consiste na união das Pró-reitorias de Extensão das universidades públicas, que 

articulam e definem as políticas e diretrizes básicas que permitem a 

institucionalização e fortalecimento das ações extensionistas comuns às instituições 

de ensino superior no Brasil. Ele realiza dois encontros por ano, para definir agenda 

                                                 
2
 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19851-11-abril-1931-

505837-norma-pe.html , acessado em 04/12/2015. 
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para cada período, contando com participação de Pró-reitores de todas as regiões 

do país3. 

O conceito de extensão universitária no Brasil vem sendo desenvolvida pelo 

FORPROEX por aproximadamente três décadas. Construindo e documentando, 

através das percepções sociais e das transformações ocorridas ao decorrer dos 

anos, as necessidades da extensão: 

Extensão Universitária denota uma postura da Universidade na 
sociedade em que se insere. Seu escopo é o de um processo 
interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, por meio do qual se 
promove uma interação que transforma não apenas a Universidade, mas 
também os setores sociais com os quais ela interage. Extensão 
Universitária denota também prática acadêmica, a ser desenvolvida, como 
manda a Constituição de 1988, de forma indissociável com o Ensino e a 
Pesquisa, com vistas à promoção e garantia dos valores democráticos, da 
equidade e do desenvolvimento da sociedade em suas dimensões humana, 
ética, econômica, cultural, social. (FORPROEX, 2012, p. 15 e 16) 

Através de pesquisa de Boaventura de Souza Santos, o fórum apresenta as 

três crises nas quais as universidades públicas brasileiras estão inseridas. A primeira 

é a crise de hegemonia, Santos (2004) coloca como a problemática entre a 

contradição da função tradicional da universidade, de formar conhecimentos 

exemplares no âmbito científico e humanístico, com as novas demandas que o 

capitalismo exige, como padrões culturais médios e conhecimentos instrumentais. A 

crise de legitimidade é a problemática de que a universidade tem deixado de ser 

uma instituição consensual entre a hierarquização de saberes e, a democratização e 

participação das classes populares. E a terceira crise é a crise institucional, entende-

se como a contradição entre sua autonomia na definição de seus valores e objetivos 

e a pressão para submeter-se a modelos de produtividade que a aproxime da 

natureza empresarial e de responsabilidade social. 

Com a intenção de superação das crises da Universidade Publica, são 

criadas as diretrizes, que trabalhadas em conjunto, vem orientar a formulação e 

prática das atuações da extensão universitária. São as seguintes: Interação 

Dialógica, Interdisciplinariedade e interprofissionalidade, indissociabilidade Ensino-

Pesquisa-Extensão, Impacto na Formação do Estudante e Impacto e Transformação 

Social. (FORPROEX, 2012)  

Ao longo do período de construção do Plano Nacional de Extensão 

Universitária, foram percebidas e analisadas questões que contribuem para o 

                                                 
3
 Disponível em: http://forproex.blogspot.com.br/p/o-que-e-o-forproex.html, acessado em 26/10/2015. 

http://forproex.blogspot.com.br/p/o-que-e-o-forproex.html
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enfrentamento dos desafios e aprimoramento do desempenho da extensão 

universitária brasileira. Os objetivos presentes no documento POLÍTICA NACIONAL 

DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA de 2012, são resultado do processo de 

conhecimento e reconhecimento desse caminho, sendo a maioria deles parte do 

Plano Nacional de Extensão Universitária de 1999, somados a objetivos recentes 

que se fazem necessários para o fortalecimento da Extensão (FORPROEX, 2012). 

Sendo eles4: 

1. Reafirmar a Extensão Universitária como processo acadêmico definido e 

efetivado em função das exigências da realidade, além de indispensável na 

formação do estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com a 

sociedade; 

2. Conquistar o reconhecimento, por parte do Poder Público e da sociedade 

brasileira, da Extensão Universitária como dimensão relevante da atuação 

universitária, integrada a uma nova concepção de Universidade Pública e de seu 

projeto político-institucional;  

3. Contribuir para que a Extensão Universitária seja parte da solução dos 

grandes problemas sociais do País;  

4. Conferir maior unidade aos programas temáticos que se desenvolvem no 

âmbito das Universidades Públicas brasileiras;  

5. Estimular atividades de Extensão cujo desenvolvimento implique relações 

multi, inter e ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da Universidade e 

da sociedade;  

6. Criar condições para a participação da Universidade na elaboração das 

políticas públicas voltadas para a maioria da população, bem como para que ela se 

constitua como organismo legítimo para acompanhar e avaliar a implantação das 

mesmas;  

7. possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e 

disponibilização de conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o 

desenvolvimento tecnológico e social do País; 

                                                 
4
 Disponível em: http://forproex.blogspot.com.br/p/o-que-e-o-forproex.html, acessado em 26/10/2015. 

http://forproex.blogspot.com.br/p/o-que-e-o-forproex.html
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8. defender um financiamento público, transparente e unificado, destinado à 

execução das ações extensionistas em todo território nacional, viabilizando a 

continuidade dos programas e projetos;  

9. priorizar práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais (por 

exemplo, habitação, produção de alimentos, geração de emprego, redistribuição da 

renda), relacionadas com as áreas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e 

Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho; 2 

Objetivos marcados com asterisco.  

10. estimular a utilização das tecnologias disponíveis para ampliar a oferta de 

oportunidades e melhorar a qualidade da educação em todos os níveis;  

11. considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e 

preservação cultural e artística como relevantes para a afirmação do caráter nacional 

e de suas manifestações regionais; 

12. estimular a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável como 

componentes da atividade extensionista; 

13. tornar permanente a avaliação institucional das atividades de extensão 

universitária como um dos parâmetros de avaliação da própria Universidade; 

14. valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob a forma de 

consórcios, redes ou parcerias, e as atividades voltadas para o intercâmbio e a 

solidariedade;  

15. atuar, de forma solidária, para a cooperação internacional, especialmente 

a latino americana.  

 

3.3 Extensão Universitária Na Unipampa 

A Universidade Federal do Pampa disponibiliza em seu site uma seção da Pró 

Reitoria de Extensão, onde segue a proposta que pretende desenvolver. Ela 

apresenta em duas paginas distintas o mesmo texto5, porém em uma delas são 

atribuídos exemplos de trabalhos já realizados pelo programa de extensão. A 

UNIPAMPA por meio da Pro Reitoria de Extensão, relata seguir o Plano Nacional de 

Extensão Universitária, de articulação com a sociedade, porém percebemos, em seu 

                                                 
5
 Páginas de apresentação da Extensão na UNIPAMPA: 

http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/apresentacao-extensao e 
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/proext/ 

http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/apresentacao-extensao
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texto descritivo, a ausência de referência sobre o acolhimento dos saberes 

populares e tão pouco do reconhecimento destes como fonte de conhecimento. 

Também compreendemos que o texto apresentado demonstra a continuidade da 

hierarquização dos saberes e o elitismo universitário: 

A extensão, na UNIPAMPA, assume o papel de promover essa 
articulação entre a universidade e a sociedade, seja no movimento de levar 
conhecimento até a sociedade, seja no de realimentar suas práticas 
acadêmicas a partir dessa relação dialógica com ela.  

Além de revitalizar as práticas de ensino, contribuindo tanto para a 
formação do profissional egresso, bem como para a renovação do trabalho 
docente, esta articulação da extensão pode gerar novas pesquisas, pela 
aproximação com novos objetos de estudo, garantindo a 
interdisciplinaridade e promovendo a indissociabilidade ensino, pesquisa e 
extensão. (UNIPAMPA, 2014). 

Cabral (2012) atenta que a universidade é o lugar do desenvolvimento da 

crítica às questões sociais e da construção de novas práticas, onde se produza, 

sistematize e dissemine o conhecimento como um espaço estratégico na formação 

profissional e composição da cidadania, unido a democratização da sociedade às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Compreendendo que as universidades através do programa de extensão, por 

meio dos objetivos já descritos antes da Política Nacional de Extensão, têm o papel 

de dialogar com os saberes populares, lutar contra a exclusão social e pela 

democratização do conhecimento que não para dentro das paredes da sala de aula, 

mas inclui espaços dentro e fora da universidade, analisamos que a descrição da 

extensão universitária da UNIPAMPA ainda não corresponde a esse caminho de 

mão dupla, por apenas valorizar os saberes acadêmicos levados à sociedade, 

deixando de reconhecer os saberes e espaços populares como parte de igual 

importância nesta interação dialógica “universidade x sociedade”.  

Em entrevista realizada para essa pesquisa6, Nicolás Balado, produtor cultural 

e membro do Fórum de Economia Popular e Solidária de Jaguarão, questionado se 

existem de fato a relação dialógica entre os saberes acadêmicos e populares, afirma 

que: 

Infelizmente não. A instituição fecha-se em suas portas, e é apenas 
visual para quem não a preenche. Ela não busca, não agrega, não 
transforma, as gentes o fazem nos seus fazeres diários, mas a instituição 
ainda se refugia dentro dos seus muros (GONÇALVEZ, 2015) 

Ainda que a Unipampa possa estar de fato realizando a extensão 

universitária, ao seus moldes, acreditamos que o incentivo à novos projetos se faz 
                                                 
6
 Entrevista realizada com Nicolás Balado Gonçalvez, no dia 26 de novembro de 2015; Ver Anexo. 
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necessário. Tanto pela urgência latente dos novos projetos universitários para a 

formação e atuação completa dos discentes e docentes, que inseridos no contexto 

das novas universidades brasileiras, visando que a extensão universitária é uma das 

dimensões propostas pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni)7 - projeto pelo qual a UNIPAMPA foi 

instituída - precisam trabalhar em conjunto pra criação e aprimoramento desses 

programas, quanto para a própria comunidade a qual ela está inserida - que nesse 

contexto aplica-se ao município de Jaguarão, RS - que demonstra através de 

diferentes ações sociais e governamentais o interesse pelo dialogo com a 

universidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
7
Disponível em http://reuni.mec.gov.br/ acessado em 10/11/2015. 

http://reuni.mec.gov.br/
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4. FÓRUM DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FEPS  

 Esse trabalho começou ser desenvolvido pensando a possibilidade de 

interagir de alguma forma com o Fórum Municipal de Economia Popular e Solidaria 

(FEPS) de Jaguarão. No projeto inicial, pensamos em criar atividades de formação 

para os membros, pois desde a primeira reunião para a inicialização do Fórum, foi 

percebido pelos próprios organizadores que nem todos os trabalhadores da 

economia solidária da cidade possuíam instrução suficiente para a compreensão, 

produção e comercialização dos produtos seguindo a lógica da solidariedade.   

O Fórum começou suas atividades em 18 de abril de 2015, por iniciativa do 

poder público do município e dos agentes da economia solidária, abrindo espaço 

para os demais representantes da sociedade civil que quisessem contribuir para a 

construção do mesmo. A necessidade veio após conversa entre os agentes 

participantes da Feira de Economia Popular e Solidária que diagnosticaram 

questões problemáticas para a realização da mesma, conforme dados adquiridos em 

questionário aplicado com Mariluci Kersten, bióloga e artesã.8 Em plenária aberta 

foram instituídas três secretarias: de formação, que pretendia contribuir para o 

esclarecimento de questões inerentes a economia solidaria e da relação dela com a 

sociedade, de comunicação, que deveriam organizar as feiras mensais e as demais 

demandas sobre a visibilidade do fórum e executiva, para formulação da parte 

burocrática, que deveriam dialogar entre si e com os demais membros para a 

construção e fortalecimento do Fórum. Foram realizados alguns encontros que 

encaminharam demandas, como a construção do regimento e oficinas de formação, 

porém atualmente encontra-se em um período de estagnação.  

Como pesquisadora e participante, pude analisar que uns dos motivos para o 

estacionamento foi a falta de estrutura fixa para os encontros e o baixo nível de 

formação dos membros sobre as questões que envolvem o novo modelo econômico 

e social ao qual se pretende trabalhar. Essa realidade na formação dos indivíduos 

não é uma questão apenas presente em Jaguarão, sendo descrita por Barbosa 

(2007) como um problema recorrente aos novos modelos de geração de renda no 

Brasil: 

                                                 
8
 Questionário realizado com Mariluci Kersten no dia 23/11/2015. 
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Em termos de educação, o que se evidencia é a baixa escolaridade 
dos trabalhadores na grande maioria dos empreendimentos, isso tanto em 
termos de diplomação formal quanto no que se refere a formação técnica 
para a execução da finalidade econômica da unidade, bem como sua 
gestão. (BARBOSA, 2007, p. 151) 

Através de questionários realizados com três membros do Fórum (ver anexo), 

investiguei a hipótese apresentada, sobre a falta de formação e compreensão do 

grupo no que tange a problemática do modelo econômico solidário e foram 

apresentadas respostas que contribuem para essa análise.  Para Mariluci, bióloga, 

artesã e membra da secretaria executiva do FEPS - Fórum de Economia Popular e 

Solidária: 

O termo economia solidária é muito recente e ainda há muitas 
questões discutíveis e duvidosas. Acredito que as pessoas que se 
dispuseram para construir o FEPS no município, tenham um certo interesse 
e vontade em fomenta-la, mas instrução adequada não. Por isto uma das 
secretarias era a de formação, justamente para instruir, desanuviar, 
capacitar e formar as pessoas para trabalharem sob a lógica da 
solidariedade. A Economia Solidária pode ser considerada muito ampla 
podendo-se trabalhar com a transversalidade e interdisciplinaridade. Tudo 
gira em torno da economia e muitos ainda tem dificultada em sair do 
sistema ou compreender esta possibilidade (KERSTER, 2015). 

 E seguindo a mesma perspectiva, Roseli Calvetti9, professora, 

vereadora e membra do FEPS coloca: 

Existem poucos com alguma experiência. É um processo em 
construção com necessidade de formação. [...] Penso que inicialmente seja 
a real conscientização e/ou conhecimento da temática da Economia 
Solidária, seria a falta de formação para dar conta disto que mencionei. 
Talvez falte um pouco mais de interesse e dedicação dos participantes. 
(Roseli Calvetti, 23/11/2015) 

O terceiro entrevistado, Nicolás Balado, produtor cultural e membro da 

secretaria de formação do FEPS, contribui com essa questão: 

O Fórum foi iniciado como uma forma de articular os grupos que 
compunham a feira de economia solidária, contudo, a compreensão de 
fórum e também de economia solidária é mais complexa do que possa 
parecer, há de se considerar ainda que se deve lutar contra milênios de 
acumulação intelectual do capitalismo, colocada junto ao DNA das pessoas. 
Percebeu-se que esse trabalho seria mais complexo do que simplesmente 
organizar os grupos, deve- se antes disso, buscar atitudes formativas e 
parceiros nessas ações, faltam no momento protagonistas ao fórum, esse é 
outro grave problema. (Nicolás Balado, 26/11/2015) 

Em continuidade com o questionário, busquei perceber se individualmente os 

entrevistados acreditam que a criação de uma Incubadora de Economia Popular, 

Solidária e Tecnologia Social universitária seria importante e de real auxilio para a 

manutenção e seguimento das ações do FEPS jaguarense. Para Mariluci: 

                                                 
9
  Questionário realizado com Roseli Calvetti  no dia 23/11/2015. 
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Com certeza. Acredito que se a sociedade quer esta mudança de 
fato, esta pode vir a acontecer, mas sem um apoio/suporte institucional 
(pensando na UNIPAMPA) e governamental fica mais complicado. (Mariluci, 
23/11/2015)  

Para Nicolás: 

A incubadora provavelmente seja a resposta mais lógica a todas as 
perguntas que o fórum suscita. A universidade poderia (deveria) desvelar o 
protagonismo dos atores sociais. E a incubadora seria uma solução 
magnífica nesse sentido. (Nicolás Balado, 26/11/2015) 

A partir dessa análise, percebemos que a criação de uma Incubadora 

Universitária de Tecnologias Sociais que trabalhe com economia solidária seria um 

excelente caminho para problematizar questões tanto para universidade, unindo o 

ensino, pesquisa e extensão e as diversas áreas do conhecimento trabalhadas pelas 

graduações aqui presentes, para que se cumpra de fato o seu papel social, quanto 

para a sociedade que necessita de mecanismos de apoio para o desenvolvimento e 

manutenção de seus projetos. 
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5. INCUBADORAS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA E 

TECNOLÓGICAS SOCIAIS. 

De acordo com Coraggio (2003) devido à exclusão massiva de milhões de 

pessoas causadas pelas políticas neoconservadoras, surgiram muitas e diferentes 

estratégias individuais e coletivas de sobrevivência diante do neoliberalismo 

excludente. Essas iniciativas são conhecidas como Economia Popular. O autor, 

completa expondo que esse modelo ainda é bastante fragmentado, heterogêneo e 

diverso. Nesse processo, acreditamos que as incubadoras são mecanismos 

importantes para colaborar com o desenvolvimento de estruturas e condições 

trabalhistas que agreguem indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade 

sócio econômica, atingidos pela crise social que aumenta os problemas de 

desigualdades, da pobreza e da exclusão. 

Adams (2011) situa a relação das incubadoras e o papel das universidades 

com o meio social, apontando que a proposta de incubação se caracteriza pelo 

diálogo entre o ensino e a pesquisa a partir de práticas sociais, no contexto da 

extensão universitária. Ele aborda a questão da educação popular como método de 

disponibilizar os potenciais das universidades a serviço da população marginalizada, 

a fim de responder suas demandas, abrindo caminho para o diálogo que valorize os 

saberes populares, não os abordando como inferiores aos acadêmicos. É de 

extrema necessidade que o trabalho seja “desde” e “com” esses sujeitos, 

fortalecendo a autonomia individual e coletiva, através da valorização de seus 

saberes e culturas.  

Ao contrário do velho assistencialismo, do “fazer para”, as 
incubadoras são desafiadas a contribuir em processos organizativos de 
geração de trabalho e renda, para viabilizar a possibilidade de reversão da 
lógica excludente enfrentando, pelo menos, duas questões básicas: a) 
carga cultural de estigmatização da pobreza; e b) a lógica que faz os direitos 
serem transformados em ajuda, em favores. Multiplicam-se as experiências 
de incubadoras que procuram exercitar os princípios autogestionários de 
uma relação parceira na qual se busca valorizar os saberes populares e 
apontar conhecimento técnico cientifico para obter um novo conhecimento 
capaz de instaurar processos de emancipação individual e social. (ADAMS, 
2011. p 37) 

Após a criação da COPPE/UFRJ10 em 1995, que teve o propósito de 

desenvolver a metodologia da incubação e a difusão dessa tecnologia para outras 

                                                 
10

 Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (COPPE) / UFRJ, é primeira Incubadora 
universitária brasileira; 
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universidades, foi criado em 1997 o PRONINC - Programa Nacional de Incubadoras 

de Cooperativas Populares - que através de ações da Fundação Banco do Brasil e 

Finep, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e com a SENAES, 

articulou-se para o financiamento de novas Incubadoras de Cooperativas.  

O PRONINC compreende as incubadoras como “organizações que 

desenvolvem as ações de incubação de empreendimentos econômicos solidários e 

que atuam como espaços de estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias 

voltadas para a organização do trabalho, com foco na autogestão.”11 A partir do 

Decreto n o. 7.357 de 17/11/201012 estabelecem-se os objetivos do PRONINC, a fim 

de cumprir com o fortalecimento da incubação, sendo eles13: 

I - geração de trabalho e renda, a partir da organização do trabalho, com foco 

na autogestão e dentro dos princípios de autonomia dos empreendimentos 

econômicos solidários; 

II - construção de referencial conceitual e metodológico acerca de processos 

de incubação e de acompanhamento de empreendimentos econômicos solidários 

pós-incubação; 

III - articulação e integração de políticas públicas e outras iniciativas para a 

promoção do desenvolvimento local e regional; 

IV - desenvolvimento de novas metodologias de incubação de 

empreendimentos econômicos solidários articuladas a processos de 

desenvolvimento local ou territorial; 

V - formação de discentes universitários em economia solidária; e 

VI - criação de disciplinas, cursos, estágios e outras ações, para a 

disseminação da economia solidária nas instituições de ensino superior. 

Barbosa (2007) identifica que as Incubadoras funcionam a mais de 10 anos, 

em grande maioria estão inseridas enquanto projetos de extensão universitária, 

porém também sendo desenvolvidas por alguns setores públicos, como prefeituras. 

Elas oferecem apoio por tempo que varia de dois anos a mais, proporcionam 

                                                 
11

 Disponível em: http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/historico-de-
programa/proninc, acessado em 01/11/2015; 
12

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7357.htm, 

acessado em 01/12/2015. 
13

 Disponível em: http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/historico-de-

programa/proninc, acessado em 01/11/2015; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7357.htm
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/historico-de-programa/proninc
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/historico-de-programa/proninc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7357.htm
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/historico-de-programa/proninc
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/historico-de-programa/proninc
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infraestrutura com local para as instalações da produção, reuniões, escritórios e 

centrais de negócios, equipamentos e condições para a telefonia, internet e 

computadores, além de assessoria e formação para condução dos negócios e 

gestão cooperativista, até que as entidades se consolidem e consigam atuar por 

conta própria. Goerck (2009) completa e apresenta outras perspectivas de ação das 

incubadoras: 

Destaca-se ainda que as incubadoras podem estar vinculadas às 
universidades federais, comunitárias e privadas. Por meio das incubadoras 
de Economia Popular Solidária, objetiva-se incubar e/ou assessorar as 
experiências de geração de trabalho e renda, com vistas a fortalecê-las e 
potencializá-las de forma que adquiram viabilidades no mercado. Busca-se 
também, por meio do trabalho de incubação, a inserção socioeconômica de 
sujeitos que estão à margem do mercado formal de trabalho, e contribuir, 
também, consequentemente, com o desenvolvimento sustentável local e 
regional. (GOERCK, 2009, p. 131) 

Em 1999, cria-se a Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares (ITCPs), reunindo 16 incubadoras universitárias de todo o 

país, de instituições públicas e privadas, que funcionam a partir da interação de 

vários cursos de distintas áreas do conhecimento. (BARBOSA, 2007) Esse 

conhecimento interligado promove maior possibilidade de auxilio às cooperativas e 

aos membros dos projetos, entendendo que esses trabalham em distintas atividades 

e são indivíduos impares.  

Ao relatar o trabalho cooperativo desenvolvido no estado do Rio de Janeiro 

através da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (COPPE) / UFRJ, 

participante da Rede de ITCPs, Guimarães (2003) aponta que apesar das 

especificidades regionais e de modelo de trabalho, as incubadoras integrantes da 

Rede Universitária atuam de forma similar: 

O Projeto de Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da 
COPPE / Universidade Federal do Rio de Janeiro integra, em nível nacional, 
uma rede com dezesseis universidades e apesar das diferenças 
decorrentes, obviamente, da regionalização e do tipo de atividades, o 
trabalho que vem sendo desenvolvido, no contexto geral e na metodologia 
como um todo, atua com a mesma perspectiva de resgatar na concepção de 
extensão universitária o papel da universidade na construção das mudanças 
da sociedade brasileira. (GUIMARÃES, 2003, p. 55) 

Goerck (2009) salienta ainda a importância de trazermos à tona o dialogo 

sobre as incubadoras, fóruns e seus métodos e propostas, a fim de pressionar o 

poder publico e dar maior visibilidade às ações que contribuem com a criação e 

reprodução de alternativas sócio econômicas para esses indivíduos: 

Destaca-se que é muito importante a divulgação da Incubadora, dos 
Fóruns e da Economia Popular Solidária, seja por meio de apresentações 
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de trabalhos, seja pela sistematização da metodologia utilizada para o 
processo de incubação, pelos boletins informativos e demais divulgações na 
mídia. Desta forma, os trabalhos de incubação adquirem visibilidade, de 
modo que podem pressionar os governos para que os apoiem no processo 
de incubação. Neste sentido, salienta-se a importância do apoio de 
agências de fomentos e/ou de órgãos públicos para este tipo de atividade, 
pois as incubadoras atuam comumente com os sujeitos que vivenciam as 
manifestações de desigualdade da questão social, e que geralmente estão 
em situação de vulnerabilidade social. (GOERCK, 2009. p. 132) 

Outra questão encontrada é abordada por Gediel (2003), onde indica que os 

empreendimentos e grupos cooperados, por vezes, encontram dificuldades com a 

inadequação jurídica. Primeiramente pelo fato dos indivíduos e dos movimentos 

sociais não reconhecerem seus deveres e direitos sociais e a relação destes com o 

trabalho cooperativado. Segundo, por que a legislação vigente não foi pensada no 

trabalho coletivo, mas sim no individualismo. Isso demonstra que a forma jurídica 

não contempla toda a complexidade dos empreendimentos e a inserção no 

mercado. Gediel (2003) completa dizendo que de fato, os empreendimentos 

solidários enfrentam dificuldades burocráticas por falta de políticas públicas 

adequadas e cumprimento de elementos previstos pela Constituição Federal. 

As incubadoras tecnológicas atuam em diversos seguimentos, com diferentes 

atividades geradoras de renda, inúmeras propostas e com distintos fins, visando 

sempre apoiar a formação, desenvolvimento e consolidação de empreendimentos 

que se organizam de acordo com as necessidades dos indivíduos, dos grupos e da 

sociedade, pensando a lógica da solidariedade. As incubadoras, assim como 

utilizado na área da saúde que representa que os recém-nascidos precisam de 

ajuda para se preparar para viver no mundo, Adams (2011) aponta que elas têm a 

função de premeditar, planejar, predispor, preparar para os empreendimentos 

viverem com autonomia.  

O tempo de incubação é, portanto, um período de introdução de 
empreendimentos produtivos na dinâmica e nos critérios da economia 
solidária, na relação com a cadeia produtiva e na área de atuação. A 
experiência da incubação universitária tem se caracterizado pelo processo 
educativo de participação ativa dos empreendimentos incubados na 
organização e na gestação autônoma com vistas a sua afirmação. (ADAMS, 
2011. p. 38) 

Dando continuidade a escrita de Adams (2011), identifica-se alguns 

elementos da metodologia das incubadoras, que de acordo com ele, “busca sempre 

ir além de realizações rotineiras”. (p.38) Sendo citado:  

a) Tempo de mobilização, que inclui o dialogo de aproximação, o 
diagnóstico, o planejamento do empreendimento, o estudo de viabilidade 
economica com o estabelecimento de um plano de trabalho com metas 
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claramente estabelecidas; b) Um período de trabalho intensivo de 
incubação propriamente dita, com uma presença forte da incubadora, porém 
dentro do princípio da subisidiariedade, para não criar dependências; c) o 
encaminhamento para autonomia do empreendimento, com continuação de 
uma ação de acompanhamento e apoio (técnico, acesso a crédito, entre 
outras), assessorias pontuais e estimulo para a sua inserção em redes ou 
outros projetos de produção de novas tecnologias sociais. (ADAMS, 2011, 
p. 38) 

Como descrito anteriormente, existem incubadoras em todas as regiões do 

país, e no Rio Grande do Sul, existe uma quantidade significativa. Icaza (2011) 

insere um quadro em seu texto que apresenta registros de grupos de apoio ao 

cooperativismo desde a década de 70, na UNISINOS. Além das universidades 

UNILASALLE, FEEVALE, FURGS, UFRGS, UFSM, UFPEL, e UCPEL que 

atualmente também desenvolvem projetos de incubação. Sob a lógica da construção 

solidária e coletiva, exemplos e outras experiências são de enorme necessidade 

para a viabilidade de novas proposições e projetos. Por isso, a partir daqui, 

gostaríamos de apresentar exemplos de incubadoras de Economia Popular Solidária 

e Tecnologias Sociais. 

Em junho de 2015, através do FEPS de Jaguarão, pude participar de um 

encontro com trabalhadores solidários de Pelotas – RS e com gestores da 

incubadora NESIC - Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas, 

que é integrado e gerido por membros da UCPEL, UFPEL E IFSUL. Anteriormente 

com o nome de INTECOOP, a incubadora atua desde 1999 e também é integrante 

da Rede de ITCPs. O site14 da incubadora disponibiliza dados sobre seu histórico 

até 2009, quando contava com dezoito projetos já iniciados e/ou desenvolvidos e 

cinco em andamento. O financiamento vinha através de convênios com algumas 

entidades, como por exemplo, o Governo do RS/Secretaria do Trabalho, Cidadania e 

Assistência Social, ANTEAG, Governo do RS/Gabinete da Reforma Agrária e 

Cooperativismo e Governo Federal/FINEP. Em 2009 a NESIC começa a receber 

financiamento pelo PRONINC, do Governo Federal, coordenado pela SENAES e 

operado pela FINEP/MCT – e da UCPEL (não ficando claro se o financiamento pelas 

outras entidades foi interrompido).  

Outro bom exemplo de Incubadora Tecnológica da região sul do Estado do 

Rio Grande do Sul é a NUDESE – Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico, 

projeto de extensão da FURG. Teve como iniciativa, a atenção de um grupo de 

                                                 
14

 Disponível em: http://antares.ucpel.tche.br/nesic/historico.php, acessado em 02/12/2015. 

http://antares.ucpel.tche.br/nesic/historico.php
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servidores da universidade a respeito do grande número de desemprego e do alto 

nível de pobreza da periferia de Rio Grande - RS. O principal objetivo do projeto é 

resgatar a cidadania, promovendo a possibilidade da geração de renda. O NUDESE 

atente grupos na área da pesca artesanal, agricultura e empreendimentos de 

economia popular solidária, associações e cooperativas, através de atividades de 

incubação, oficinas, palestras, cursos e demais circunstâncias, oportunizando um 

trabalho coletivo15.  

Pretendendo observar a relação entre a atuação do produtor político cultural 

com as demandas levantadas pela economia solidária e seus agentes, tanto 

enquanto empreendimentos autônomos, cooperativados ou em redes, percebe-se 

que as duas áreas estão em posições que dialogam constantemente. O Plano 

Político Pedagógico16 do Curso de Bacharelado em Produção e Política Cultural 

exemplifica várias potencialidades do profissional, sendo algumas delas: mediação e 

trabalho em equipe, disposição e aptidão parar auxiliar grupos, possibilitar condições 

de manutenção, preservação, circulação e visibilidade, compreender trâmites 

burocráticos na perspectiva de gerar relativa autonomia aos grupos, capacidade de 

identificar e recorrer a políticas públicas e de incentivos fiscais, entre outros. Assim, 

é possível perceber a potencialidade dos profissionais em desenvolver e participar 

da gestão de incubadoras tecnológicas. Além disso, também é de conhecimento dos 

produtores políticos culturais, o que tange os elementos sócio culturais referentes 

aos grupos e indivíduos inseridos no trabalho solidário, permitindo que seja valorado 

seus símbolos, saberes e fazeres, contribuindo de forma qualitativa para o bem estar 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Disponível em: http://www.nudese.furg.br/ acessado em 02/12/2015. 
16

 Disponível em: http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cultura/pagina_fixa/ppc/ acessado em 
04/12/2015. 

http://www.nudese.furg.br/
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6. CONCLUSÃO 
 

A proposta inicial dessa pesquisa foi encontrar um objeto de análise que 

pudesse ser estudado com o propósito de contribuição social ao município de 

Jaguarão e com os cidadãos jaguarenses, por entendermos que a inserção da 

universidade nesse município deveria de alguma forma contribuir para suas 

demandas sociais. O encontro com o Fórum de Economia Popular e Solidária 

respondeu as expectativas e foi o caminho escolhido para fazer a ligação entre a 

pesquisa e o contexto de mudança social ao qual se buscou alcançar. Percebemos 

as especificidades e necessidades, e então, demos início à busca por uma proposta 

para a resolução da questão, que acabou por tornar-se o propósito desta pesquisa.   

Com o andamento da pesquisa, apareceram novas demandas que de forma 

ou outra, contribuíram com o caminho percorrido. A cada passo dado, novas 

problemáticas surgiram, com isso, novas possibilidades. Por fim, concluímos que 

para que essa pesquisa pudesse contribuir socialmente, culturalmente e 

economicamente com o objeto escolhido, a proposta de criação uma incubadora de 

economia solidária e tecnologias sociais seria a melhor alternativa. Tanto por ser 

significativamente importante para a organização do Fórum, quanto para a 

universidade em dois sentidos, primeiro pela criação de novos projetos acadêmicos 

e segundo, por acreditarmos na extensão universitária enquanto agente singular no 

diálogo entre a instituição e a comunidade. 

Ao pensarmos os contextos onde a extensão universitária e a economia 

solidária surgem, em momentos históricos muito parecidos, onde estavam ocorrendo 

no mundo vários problemas de distribuição e acesso a condições básicas de 

sobrevivência, quando o capitalismo já contribuía para a exclusão social, podemos 

reconhecer que essas foram tomadas como alternativas para chegar-se ao 

desenvolvimento humano de qualidade.  

Muito se percorreu até aqui. A extensão universitária, ainda que seja vista 

como a prima pobre do ensino e da pesquisa e que ainda tenha muito que melhorar 

para conseguir de fato alcançar os objetivos previstos, é consolidada e realiza as 

mais diversas atividades, também fazendo parte do compromisso social das 

universidades.  
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A economia solidária, por sua vez, também enfrenta problemas pontuais, 

como a burocracia brasileira que não facilita aos empreendimentos coletivos uma 

legalidade que realmente esteja de acordo com o modelo solidário. Também 

enfrenta questões sobre a baixa formação dos indivíduos e o pouco conhecimento 

da sociedade sobre os seus conceitos, alternativas e propostas, dificultando sua 

maior visibilidade. 

Contudo, se observarmos todos os avanços alcançados, tendo em vista 

principalmente os últimos 13 anos de governo, onde de fato foram pensadas 

alternativas de desenvolvimento social, humano, cultural e econômico, podemos 

concluir que esse caminho é uma opção eficiente para a transformação social que 

almejamos. O caminho não é simples e tão pouco fácil, o sistema dominante possui 

estratégias de fortalecimento que dificultam as mudanças. Então, ao menos, que 

possamos buscar escolhas de vivência que não nos tire da condição humana, que 

possamos conviver com o mundo de uma maneira sustentável, onde as relações 

com os outros e com o planeta sejam feitas de maneira a contribuir com toda a 

existência. A economia solidária é um dos caminhos mais bonitos para o 

desenvolvimento humano, respeitando as condições e limitações dos indivíduos, o 

meio ambiente e visando as relações. 

Por fim, com todo o caminho percorrido por essa pesquisa, concluímos que a 

Incubadora Tecnológica é a maneira mais eficaz para que haja de fato o 

envolvimento entre a universidade e a comunidade, sendo incentivadas também por 

programas governamentais que as entendem como o mecanismo de base para 

empreendimentos que visam o protagonismo dos indivíduos e o desenvolvimento 

humano e social.  
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ANEXO 
 

 

Questionário complementar à pesquisa de conclusão de curso: 

Economia Popular Solidária e o papel da Universidade: proposta de Incubadora. 

Discente: Leticia Mello de Souza Nascimento 

Orientador: Dr Sandro Martins Costa Mendes 

 

Esse questionário visa encontrar questões centrais sobre a formação do 

Fórum Municipal de Economia Solidária em Jaguarão - RS, sobre a 

implementação de projetos extensionários e relações socioculturais entre a cidade 

e a universidade. 

 

1. Nome: Roseli Calvetti 

2. Profissão: Professora 

3. Contato: (53) 84451163 

 

1. Sobre a implementação da UNIPAMPA no município, o que a ela contribuiu à 

comunidade jaguarense? 

 

R: A Unipampa contribuiu com a comunidade jaguarense de forma direta e 

indiretamente. Inicialmente nos propondo uma Universidade pública e de 

qualidade para estudar, sendo que antes teria que sair da cidade para cursar o 

Ensino Superior, o que era inviável para muitas famílias pelo alto custo com 

viagens ou hospedagem em outra cidade.  Indiretamente contribuiu para o 

aumento da geração de emprego e renda o que movimentou e modificou, em 

alguns casos, a condição de vida das pessoas. De outra forma a universidade 

cumpre o papel de proporcionar a educação formal, promovendo e emancipando 

o ser humano. 

 

 

2. Entendendo que o papel da extensão universitária é a troca dialógica entre os 

saberes populares e acadêmicos, com a intenção de construção do 
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conhecimento valorando os dois eixos. Existe um real diálogo entre os saberes 

acadêmicos e os saberes populares em Jaguarão? 

 

R: Observa-se em alguns cursos que há um diálogo entre esses dois saberes, no 

entanto, creio que os saberes acadêmicos, de uma maneira geral, ainda estão 

longe dos saberes populares da cidade.  

 

3.  Como você vê o papel da universidade na formação de indivíduos não 

acadêmicos?  

 

As universidades  são responsáveis pelo  processo de transformação cultural e 

intelectual, passando a desempenhar um papel importante na  sociedade do 

conhecimento e na emancipação do homem e à formação do cidadão. A 

universidade deve ter  compromisso  com o desenvolvimento sustentável e a 

transformação da sociedade, de forma que venha retribuir o investimento 

recebido. Dessa forma, a contribuição na formação dos indivíduos efetiva-se. 

A universidade colocou outras culturas na nossa cidade, vejo a partir dela um 

Jaguarão mais democrático que valoriza a expansão cultural. 

 

4. No momento em que a universidade abre as portas ou as ultrapassa 

socializando os saberes acadêmicos e busca conhecer e interagir com pessoas 

não acadêmicas é possível estabelecer um diálogo e uma  

De que maneira, ao seu ver, a universidade poderia contribuir com a 

comunidade?  

R: A universidade deveria  retribuir o investimento recebido para a comunidade. 

Além de garantir a excelência do ensino e de sua produção científica, precisa 

satisfazer a cobrança por acesso para todas as camadas sociais, por maior 

diversidade interna social, cultural e étnica. 

De certa forma já se tem contribuições com a comunidade, com as escolas, com a 

cultura, com a participação nos Conselhos Municipais, entre outros. É uma longa 

caminhada, de uma construção coletiva, que está acontecendo. 
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5. A respeito do Fórum Municipal de Economia Solidaria de Jaguarão, como e 

porque se deu a construção do mesmo? 

 

R: Há um tempo se faz Economia Solidária, se pensa Economia Solidária, mas 

nunca havia se reunido as pessoas protagonistas deste processo. A partir da 

Feira de Economia Solidária foi possível reunir os envolvidos e ampliar o grupo 

para criar o fórum. 

 

6. Porque o Fórum encontra-se em um momento estacionário? 

 

R: Boa pergunta, bom tensionamento, tem que " tocar" o fórum. Na verdade já 

recomeçaram os movimentos, pelos menos do grupo da gestão. 

 

7. Os membros do Fórum possuem instrução adequada para a compreensão, 

produção e comercialização sob a lógica da soliedariedade? 

 

R: Existem poucos com alguma experiência. É um processo em construção com 

necessidade de formação. 

 

8. Quais são as necessidades reais do Fórum? 

 

R: Penso que inicialmente seja a real conscientização e/ou conhecimento da 

temática da Economia Solidária, seria a falta de formação para dar conta disto 

que mencionei. Talvez falte um pouco mais de interesse e dedicação dos 

participantes. 

 

9. Ao seu ver, se houvessem mecanismos de apoio para a formação e 

manutenção do fórum e dos demais grupos que trabalham com a economia 

solidária na cidade, a atuação seria diferente? 

 

   R: Acredito que sim, acontece que cada um precisa fazer a sua parte.  
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10. Por fim, você acredita que a existência de uma incubadora tecnológica 

universitária que dialogue com a economia solidária se faz importante para a 

comunidade jaguarense? 

 

R: Sem dúvida, tudo que se faz com parcerias e a várias mãos é importante. 
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Questionário complementar à pesquisa de conclusão de curso: 

Economia Popular Solidária e o papel da Universidade: proposta de Incubadora. 

Discente: Leticia Mello de Souza Nascimento 

Orientador: Dr Sandro Martins Costa Mendes 

 

Esse questionário visa encontrar questões centrais sobre a formação do 

Fórum Municipal de Economia Solidária em Jaguarão - RS, sobre a implementação 

de projetos extensionários e relações socioculturais entre a cidade e a universidade. 

 

1. Nome: Nicolás Balado Gonçalves 

2. Profissão: Produtor Cultural 

3. Contato: Nicolas.bg20@gmail.com - 84559066 

 

1. Sobre a implementação da UNIPAMPA no município, o que a ela contribuiu à 

comunidade jaguarense? 

 

R: Existe indubitavelmente diversos pontos de relevante contribuição no tangente 

a instalação da Universidade em Jaguarão. Pode-se apontar o viés 

desenvolvimentista óbvio e economicista, todavia, não me parece que seja a 

grande contribuição que a Unipampa nos legou. O que ficou de mais valioso 

nesse processo todo foram as gentes, as diferentes( e divergentes) culturas e 

pensamentos que aqui se avolumaram e que acabaram por inventar uma nova 

realidade, numa cidade que carrega em seu DNA histórico, décadas de 

conservadorismo. 

 

2. Entendendo que o papel da extensão universitária é a troca dialógica entre os 

saberes populares e acadêmicos, com a intenção de construção do 

conhecimento valorando os dois eixos. Existe um real diálogo entre os 

saberes acadêmicos e os saberes populares em Jaguarão? 

 

R: Infelizmente não. A instituição fecha-se em suas portas, e é apenas visual 

para quem não a preenche. Ela não busca, não agrega, não transforma, as 

mailto:Nicolas.bg20@gmail.com
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gentes o fazem no seus fazeres diários, mas a instituição ainda se refugia dentro 

dos seus muros. 

 

3. Como você vê o papel da universidade na formação de indivíduos não 

acadêmicos? 

 

R: A universidade precisa transcender, abandonar suas barreiras físicas, que não 

protegem, apenas segregam.  

 

4. De que maneira, ao seu ver, a universidade poderia contribuir com a 

comunidade? 

 

R: Abrindo-a a comunidade, albergando projetos que tirem a periferia de um lugar 

subalterno e a ponha no centro. Incubadoras, grupos de estudo, grupos de 

trabalho. Mecanismos existem, vontades, nem tanto. 

 

9. A respeito do Fórum Municipal de Economia Solidaria de Jaguarão, como e 

porque se deu a construção do mesmo? 

 

A Economia Solidária surge como uma necessidade, uma resposta a um sistema 

econômico explorador e instituído em pressupostos de dominação do homem 

pelo homem. O Fórum de Jaguarão é um grito, ainda que quase mudo, buscando 

alcançar os ouvidos das pessoas. Uma forma de organizar grupos que geram e 

gerem seu próprio sustento. E com o tempo chegar a compreensão em âmbito 

local, das possibilidades de um outro mundo, de outras relações econômicas e 

humanas para com o trabalho. 

  

10. Porque o Fórum encontra-se em um momento estacionário? 

 

R: O Fórum foi iniciado como uma forma de articular os grupos que compunham 

a feira de economia solidária, contudo, a compreensão de fórum e também de 

economia solidária é mais complexa do que possa parecer, há de se considerar 

ainda que se deve lutar contra milênios de acumulação intelectual do capitalismo, 
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colocada junto ao DNA das pessoas. Percebeu-se que esse trabalho seria mais 

complexo do que simplesmente organizar os grupos, deve- se antes disso, 

buscar atitudes formativas e parceiros nessas ações, faltam no momento 

protagonistas ao fórum, esse é outro grave problema. 

 

11. Os membros do Fórum possuem instrução adequada para a compreensão, 

produção e comercialização sob a lógica da solidariedade? 

 

R: Não possuem, esse é provavelmente o principal motivo da estagnação do 

mesmo. 

 

12. Quais são as necessidades reais do Fórum? 

 

R: Formação real com grupos que tenham efetivamente experiência e 

compreensão do que um fórum dessa natureza é capaz de fazer e mais do que 

isso, de como fazê-lo. Depois disso, uma incubadora, seria uma excelente 

maneira de manter esse trabalho acontecendo e sendo fomentado. 

 

11. Ao seu ver, se houvessem mecanismos de apoio para a formação e 

manutenção do fórum e dos demais grupos que trabalham com a economia 

solidária na cidade, a atuação seria diferente? 

 

R: Com toda certeza, compreensão do que se quer, do que se está propondo 

transformaria a atuação dos grupos e até do poder público em relação ao fórum. 

 

12. Por fim, você acredita que a existência de uma incubadora tecnológica 

universitária que dialogue com a economia solidária se faz importante para a 

comunidade jaguarense? 

 

R: A incubadora provavelmente seja a resposta mais lógica a todas as perguntas 

que o fórum suscita. A universidade poderia (deveria) desvelar o protagonismo 

dos atores sociais. E a incubadora seria uma solução magnífica nesse sentido.  

 
 



51 

 

 

 

  



52 

 

 

 

Questionário complementar à pesquisa de conclusão de curso: 

Economia Popular Solidária e o papel da Universidade: proposta de Incubadora. 

Discente: Leticia Mello de Souza Nascimento 

Orientador: Dr Sandro Martins Costa Mendes 

 

Esse questionário visa encontrar questões centrais sobre a formação do 

Fórum Municipal de Economia Solidária em Jaguarão - RS, sobre a implementação 

de projetos extensionários e relações socioculturais entre a cidade e a universidade. 

 

1. Nome: Mariluci Kersten 

2. Profissão: Artesã e bióloga 

3. Contato: marilucikersten@gmail.com / (53) 9983-6853 

 

1. Sobre a implementação da UNIPAMPA no município, o que a ela contribuiu à 

comunidade jaguarense? 

 

R.: Como estou a quase 2 anos na cidade, não acompanhei o processo da 

implementação da universidade neste município, mas sei (a partir de relatos de 

conhecidos) que esta fez com que os jovens e adultos  que buscavam o ingresso na 

vida acadêmica, não terem mais necessidade de se deslocar para outros município 

para isto. Portanto, acredito que modificou um pouco a dinâmica local por não 

perder, principalmente seus jovens e pela vinda de estudantes de outros estados, 

com experiências distintas e que podem contribuir para o desenvolvimento local. 

 

2. Entendendo que o papel da extensão universitária é a troca dialógica entre os 

saberes populares e acadêmicos, com a intenção de construção do conhecimento 

valorando os dois eixos. Existe um real diálogo entre os saberes acadêmicos e os 

saberes populares em Jaguarão? 

R.: Existem tentativas, mas estas ainda são muito tímidas de ambos os lados. 

 

3. Como você vê o papel da universidade na formação de indivíduos não 

acadêmicos? 

mailto:marilucikersten@gmail.com
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R.: A universidade possui a formação técnica, e de alguma forma recursos que 

podem ser usados de forma a sensibilizar, consientizar e capacitar a comunidade de 

acordo com as demandas e necessidades locais. 

 

4. De que maneira, ao seu ver, a universidade poderia contribuir com a 

comunidade? 

R.: Chamando-a para se integrar, construindo um banco de dados sócio-econômico 

dos cidadões jaguarenses e identificando demandas e necessidades. Fomentando 

cursos ou projetos de extensão voltada para a sensibilização, consientização e 

capacitação destes. 

 

5. A respeito do Fórum Municipal de Economia Solidaria de Jaguarão, como e 

porque se deu a construção do mesmo? 

 

R.: Como artesã, faço parte da Feira de Economia Popular e Solidária do município 

que ocorre no primeiro ou no segundo sábado do mês na Praça Alcides Marques. 

No começo eram somente artesãos e a agricultura familiar, com presença 

exporádica de revenda de artigos usados (livros principalmente). Na época as feiras 

aconteciam nos domingos a tarde no interior da Praça. Divulgação e formato da feira 

sempre foram problemáticos, foi onde surgiu a vontade de alguns (que não sei 

nominar) em conversar com a prefeitura para melhorar estas questões. Estive 

presente no dia marcado, 25 de março de 2015, para uma reunião no gabinete do 

prefeito juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e a Secretaria de 

Educação e Desporto (ata em anexo), onde foi estabelecido a mudança do dia de 

realização da feira, de domingo para o sábado, e da colocação das barracas, do 

interior da praça para o exterior, na calçada da Rua 27 de Janeiro. Nesta reunião, foi 

sugerido pelo vice-prefeito a formação do Fórum de Economia Popular e Solidária 

(FEPS) do município, onde os presentes se mostraram interessados em fomentar e 

auxiliar na construção deste. 

 

6. Porque o Fórum encontra-se em um momento estacionário? 
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R.: Eu estive presente na discussão e construção do FEPS em todos os momentos 

em que este estava andando, posso dizer que fui protagonista em muitas das ações. 

Fiz parte da comissão organizadora do Fórum, que ocorreu dia 18 de abril (ata em 

anexo) e me disponibilizei para compor a Coordenação Municipal Provisória que era 

dividida em 3 secretarias: Secretaria Executiva, Secretaria de Formação e Secretaria 

de Comercialização. Cada secretaria tinha de 5 a 6 integrantes, onde 1 era gestor da 

Secult e os demais eram artesãos. Cada um teve a possibilidade de escolher a 

secretaria que tinha mais afinidade ou interesse. Com as secretarias separadas, 

deu-se início aos trabalhos. Tivemos o primeiro encontro das secretarias no dia 8 de 

maio (ata em anexo) para conhecimento de como cada secretaria trabalharia e ficou 

decidido que a construção do Regimento Interno (RI) do Fórum fosse priorizado para 

dar-se continuidade aos trabalhos relativos as outras secretarias. Portanto, a 

Secretaria Executiva (que eu fazia parte) ficou mais focada e atarefada, passo que 

seria decisivo para as outras demandas do Fórum. Posso relatar que ocorreram 

mais 2 encontros (26 de maio e 9 de junho) com os integrantes das secretarias para 

exposição e aprovação de partes do Regimento Interno (que até hoje não foi 

concluído). Nestes últimos encontros, específicos do RI, as reuniões foram 

cansativas e massantes e acredito que isto tenha desestimulado a participação dos 

integrantes das secretarias. E foi neste momento também que o apoio da gestão 

deixou a desejar, não tendo mais disponível pessoal para feitura das atas (eu que 

redigi a última ata e deixei de fazer as outras por estar focada na discussão). Posso 

afirmar com certeza, que o Fórum está estacionário por falta de auxilio e vontade da 

gestão em sensibilizar os participantes. Tive questões pessoais para resolver e 

informei a todos que estaria disposta, mas que não ficaria mais com as atribuições 

elencadas por ou para mim, e desde então não se fez mais movimento algum, pois 

quem fazia as chamadas para reuniãos, seja só da minha secretaria ou das 

secretarias em conjunto era eu; era eu que provocava.  

Então, o Fórum encontra-se estacionário por falta de apoio da gestão, que foi quem 

fomentou a discussão e construção deste e não soube dar o andamento necessário, 

e dos participantes que se acomodaram. 

7. Os membros do Fórum possuem instrução adequada para a compreensão, 

produção e comercialização sob a lógica da soliedariedade? 
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R.: O termo economia solidária é muito recente e ainda há muitas questões 

discutíveis e duvidosas. Acredito que as pessoas que se dispuseram para construir o 

FEPS no município, tenham um certo interesse e vontade em fomenta-la, mas 

instrução adequada não. Por isto uma das secretarias era a de formação, justamente 

para instruir, desanuviar, capacitar e formar as pessoas para trabalharem sob a 

lógica da solidariedade. A Economia Solidária pode ser considerada muito ampla 

podendo-se trabalhar com a tranversalidade e interdisciplinariedade. Tudo gira em 

torno da economia e muitos ainda tem dificultada em sair do sistema ou 

compreender esta possibilidade. 

 

8. Quais são as necessidades reais do Fórum? 

R.: Sensibilização das pessoas, mão de obra para a construção e um apoio logístico. 

 

9. Ao seu ver, se houvessem mecanismos de apoio para a formação e 

manutenção do fórum e dos demais grupos que trabalham com a economia 

solidária na cidade, a atuação seria diferente? 

 

R.: Com certeza. Acredito que se a sociedade quer esta mudança de fato, esta pode 

vir a acontecer, mas sem um apoio/suporte institucional (pensando na UNIPAMPA) e 

governamental fica mais complicado. 

 

10. Por fim, você acredita que a existência de uma incubadora tecnológica 

universitária que dialogue com a economia solidária se faz importante para a 

comunidade jaguarense? 

 

R.: Como artesã, bióloga e interessada no assunto não tenho dúvida nenhuma que 

uma incubadora auxiliaria muito na continuidade dos trabalhos, mas não sei dizer se 

a comunidade jaguarense tem interesse nesta questão. 

 


