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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi conhecer efeitos e potenciais de ações de extensão desenvolvidas 

por incubadoras de empreendimentos econômicos solidários da UFRN, com o intuito de 

sugerir medidas que possam eventualmente contribuir para modificação, ampliação ou 

aperfeiçoamento dessas ações. Para isso, utilizou-se como espaço de investigação uma 

Associação de Trabalhadores de Agricultura Familiar localizada na Comunidade Povoado 

Cruz, município de Currais Novos/RN. O referencial teórico abordou aspectos conceituais, 

formais e processuais da extensão universitária e economia solidária, além de uma discussão 

sobre o papel das incubadoras de empreendimentos econômicos solidários. A metodologia 

utilizada envolveu um estudo de caso, com abordagem qualitativa, quanto aos objetivos foi do 

tipo descritiva, de natureza aplicada e fazendo uso de 03 (três) técnicas de coleta de dados, 

quais sejam, pesquisa bibliográfica, observação aberta não participante e entrevistas 

semiestruturas aplicadas aos produtores associados, a coordenação da Associação e aos alunos 

bolsistas nela atuantes. Para interpretação de dados utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo. Os resultados obtidos permitiram atingir o objetivo geral da pesquisa, em que 

foram identificados alguns efeitos do trabalho das incubadoras na Associação, como a 

assessoria administrativa e educacional, articulação entre produtores associados e 

coordenação, intermediação de parcerias com outras instituições, descentralização das 

atividades, maior participação dos associados, elevação da autoestima, entre outros; e 

potenciais como a proposta de elaboração de um planejamento estratégico na Associação, 

melhorias na comunicação interna e externa, fortalecimento da autogestão, ampliação do 

volume de vendas, intermediação para conversão da Associação em Cooperativa, entre outros. 

Essas medidas serão propostas à coordenação das incubadoras como forma de potencializar 

seus resultados, além de contribuir para conformidade e atendimento de prerrogativas 

estabelecidas nos planos de desenvolvimento, gestão e avaliação institucional da UFRN. 

 

 

 

Palavras-chave: Extensão Universitária, Economia Solidária, Incubadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to effects and potential extension of actions developed by 

incubators of solidarity economic enterprises UFRN, in order to suggest measures that might 

also contribute to modification, expansion or improvement of these actions. For this, it was 

used as a research space one Family Agriculture Workers Association located in the 

Community Village Cruz, municipality of Currais New / RN. The theoretical framework 

addressed conceptual, formal and procedural aspects of university extension and solidarity 

economy, as well as a discussion on the role of incubators of solidarity economic enterprises. 

The methodology involved a case study with a qualitative approach, as the objectives was 

descriptive, the applied nature and making use of 03 (three) data collection techniques, 

namely, literature, open non-participant observation and interviews semiestruturas applied to 

the associated producers, coordination of the Association and the scholarship students in her 

acting. For interpretation of data was used the technique of content analysis. The results 

obtained allowed to reach the overall goal of the research, they were identified some effects of 

the work of incubators in the Association, as administrative and educational assistance, 

coordination between producers and associated coordination, brokering partnerships with 

other institutions, decentralization of activities, most participation of members, increase self-

esteem, among others; and potential as the proposal to develop a strategic plan in association, 

improvements in internal and external communication, strengthening of self-management, 

expansion of sales volume, intermediation for conversion of Cooperative Association, among 

others. These measures will be proposed to the coordination of incubators in order to leverage 

their results, as well as contributing to compliance and service prerogatives established in 

development plans, management and institutional evaluation of UFRN. 
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PARÓDIA 

 

Música: Só hoje 

Compositor: R. Flausino e F. Mello 

 

Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito 

Nem que seja só pra te levar pra casa 

Depois de um dia normal 

 

Olhar teus olhos de promessas fáceis 

E te beijar a boca 

De um jeito que te faça rir 

Que te faça rir 

 

Hoje eu preciso te abraçar 

Sentir teu cheiro de roupa limpa 

Pra esquecer os meus anseios e dormir em paz 

 

Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua 

Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria 

Em estar vivo 

 

Hoje eu preciso tomar um café  

Ouvindo você suspirar 

Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia 

Que eu faço tudo errado sempre, sempre 

 

Hoje preciso de você 

Com qualquer humor 

Com qualquer sorriso 

 

Hoje só tua presença 

Vai me deixar feliz 

Só hoje 

Música: É hoje 

Compositor: Leís Ferreira de Matos 

 

Hoje eu preciso apresentar alguns conceitos 

Promovendo a Extensão Universitária 

Num mestrado profissional 

 

Olhar problemas e alternativas fáceis 

Na fábrica de polpas 

De um jeito solidário que 

Possa contribuir 

 

Hoje preciso fundamentar 

Sentir firmeza em tudo que eu digo 

Pra tecer muitos conceitos e ler muito mais 

 

Hoje eu preciso ouvir orientação sua 

Qualquer frase, citação, artigo e a bibliografia 

Arquivo vivo 

 

Hoje preciso tomar muito café 

Pra se for dormir, acordar 

E dizendo que a extensão pode ajudar em muita coisa 

Que eu faço o meu papel de agente, agente 

 

Hoje preciso escrever  

Com o orientador  

Com teses e livros  

 

Hoje só tua sentença  

Na banca do aprendiz  

É hoje 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DA PESQUISA 

 

 Considerando a complexidade da dinâmica de funcionamento das organizações e a 

necessidade imperativa de se atingir metas cada vez maiores, a busca por alternativas que 

contribuam para o sucesso no alcance desses objetivos torna-se um componente obrigatório 

no ambiente organizacional. Dentre essas alternativas destacamos o interesse pela gestão de 

processos institucionais, sobretudo na área de gestão pública. Neste cenário, inserem-se as 

Instituições de Ensino Superior - IES, ou, mais especificamente, as Universidades. 

 No que concerne à Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, como 

“instituição pública pluridisciplinar que envolve ações de Ensino, Pesquisa e Extensão” (Lei 

9.394/1996, Art. 52), esta última recebe um lugar de destaque neste trabalho e, por esta razão, 

apresenta-se como tema central através da gestão de processos institucionais referentes à 

extensão universitária. 

 Entende-se por extensão universitária uma ação que insere a universidade em um 

contato direto com a sociedade, que ultrapassa o propósito básico de formação do aluno em 

um profissional para o mercado de trabalho. Neste sentido, considera-se como prática 

extensionista toda ação que lide diretamente com uma realidade social, como serviços de 

assessoria administrativa, econômica, técnica, jurídica e assistência social junto às 

comunidades rurais por exemplo. Corroborando com esse conceito, Nascimento (2013) 

considera que o propósito da extensão é contribuir para formação do aluno universitário, 

proporcionando a ampliação da sua competência profissional. Tal competência se refere a 

algo que extrapola o conhecimento adquirido e sua aplicação imediata estimulando a atitude 

investigativa e questionadora.  

Ainda hoje, a pesquisa é considerada uma das principais atividades dentro das 

universidades, ao lado do ensino, representando os maiores aportes de investimentos nessas 

instituições, além de ter um maior reconhecimento pela comunidade cientifica e pela 

sociedade em geral. No entanto, nos últimos anos, à extensão universitária tem sido dada uma 

maior importância no meio acadêmico, como critérios para inserção social avaliado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e conforme edital 

23/2008 – Programa Interveniência Universitária, emitido pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, que tem por objetivo apoiar a inclusão 

social mediante a seleção de propostas para apoio financeiro a projetos extensionistas. 
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A complementaridade ensino-pesquisa-extensão é chamada de princípio da 

indissociabilidade, conforme define a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior 

– ANDES (2003, p. 30): 

 

O principio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão reflete 

um conceito de qualidade do trabalho acadêmico que favorece a 

aproximação entre universidade e sociedade, a auto-reflexão crítica, a 

emancipação teórica e prática dos estudantes e o significado social do 

trabalho acadêmico. A concretização deste princípio supõe a realização de 

projetos coletivos de trabalho que se referenciem na avaliação institucional, 

no planejamento das ações institucionais e na avaliação que leve em conta 

o interesse da maioria da sociedade. 

 

Portanto, trazendo esses conceitos para a pesquisa em tela, percebe-se a importância 

de se promover ações que estimulem o saber e a prática extensionista, através de medidas que 

analisem determinados processos institucionais referentes à extensão universitária, 

permitindo, assim, identificar, avaliar, sugerir e, eventualmente, redefinir determinados 

processos extensionistas, com o propósito de estimular a melhoria contínua destes, além de 

contribuir para o cumprimento de metas traçadas por instrumentos de avaliação, 

desenvolvimento e gestão da UFRN, dentre os quais, neste trabalho, destacamos a Avaliação 

Institucional, o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e o Plano de Gestão da UFRN. 

A Avaliação Institucional é um processo sistemático de análise contextualizada que 

avalia a Instituição nas dimensões previstas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, um sistema de avaliação global e integrado das Instituições de Educação 

Superior, criado pela Lei nº 10.861/2004, da Presidência da República e desenvolvido em 

cooperação com os estados e Distrito Federal. Essa avaliação produz um balanço 

institucional, uma visão de conjunto da Instituição e do inter-relacionamento entre suas partes. 

No contexto histórico da UFRN, ela é um processo tradicional, pois há mais de duas décadas, 

destaca-se no processo de planejamento, acompanhamento e avaliação da Universidade. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI consiste num plano estratégico que 

define os rumos da Instituição universitária em termos de seu desenvolvimento e suas metas. 

Para a UFRN, o plano explicita a missão da Universidade, os objetivos institucionais e o 

projeto pedagógico-institucional norteador da política interna. Por se constituir em proposta 

de referência para o futuro da instituição, seu processo de elaboração é pautado por ampla 

discussão com todos os segmentos da comunidade universitária e com a sociedade para 

coletar propostas e sugestões, além de ser submetida à apreciação e aprovação em sua 

instância máxima, qual seja, o Conselho Universitário - CONSUNI. 
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O Plano de Gestão é um documento institucional que apresenta os programas 

estruturantes e as linhas prioritárias que orientam a gestão da UFRN. É uma proposta que, à 

luz das políticas, diretrizes e metas definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional, 

atualiza, sistematiza e operacionaliza os compromissos programáticos assumidos durante o 

processo de escolha da administração. É resultado de um diálogo mantido com todos os 

segmentos da Instituição e reitera o justo aporte da ética, do pluralismo, da democracia e do 

respeito à diversidade como princípios que orientam as ações cotidianas de quem atua numa 

Instituição Federal de Educação Superior pública. Nos três instrumentos pode-se perceber o 

interesse em incentivar o desenvolvimento e o aprimoramento de ações extensionistas.  

Atualmente, uma modalidade de prática extensionista que se mostra promissora e vem 

sendo desenvolvida em diversas universidades brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, é a 

incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES). Neste sentido, como 

ferramenta de promoção da extensão universitária, destaca-se, nesta pesquisa, o conceito de 

Economia Solidária, uma nova forma de organização econômica, geração de trabalho, renda e 

inclusão social, sendo voltada para a produção, consumo e comercialização de bens e serviços 

de modo autogerido. Apresenta-se nas suas mais diversas modalidades, desde cooperativas, 

associações de produtores, grupos produtivos solidários, clubes de trocas, bancos 

comunitários dentre outros. Estes tipos de organizações inserem-se no mais amplo conceito de 

empreendimentos de economia solidária. 

A compreensão do que representa a perspectiva da economia solidaria é assumida por 

França Filho (2006) em por cinco caminhos: (1) como discussão conceitual, onde são 

abordadas as teorias que permeiam os enfoques economicistas até antropológicos; (2) como 

discussão contextual, que trata da temática sob o prisma dos fenômenos e práticas 

investigativas em situações específicas; (3) como estudo de caso, que parte da verificação de 

casos concretos; (4) como metodologia de intervenção, onde a economia solidária é entendida 

como alternativa para o desenvolvimento social, a qual auxilia no crescimento em áreas 

menos favorecidas; e (5) como politica pública, que aborda a economia solidária como gênero 

de politica pública, discutindo seu alcance e resultados. 

As IES brasileiras, nos últimos anos, tem desenvolvido uma série de atividades 

acadêmicas, desde projetos de pesquisas, ações de extensão, curso de curta duração, 

simpósios, sempre no intuito de entender e intervir nos desdobramentos das mudanças 

provocadas pelos EES. No presente estudo, em se tratando de programa de pós-graduação em 

gestão de processos institucionais, seu propósito reside na possibilidade de poder contribuir 

para gestão de processos voltados à extensão universitária. 
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Trazendo esses conceitos para o foco desta pesquisa e estabelecendo um elo 

articulador entre as práticas extensionistas e a aplicação de princípios essenciais da economia 

solidária, destacamos o trabalho das Incubadoras de Empreendimentos Econômicos 

Solidários, quais sejam, a Organização de Aprendizagem e Saberes em Iniciativas Solidárias – 

OASIS e a Incubadora de Projetos em Economia Solidária – IPES. Dentre outras atividades, 

elas desenvolvem ações de intervenção junto a uma Associação de Trabalhadores de 

Agricultura Familiar localizada na Comunidade Povoado Cruz, município de Currais 

Novos/RN. 

 Portanto, considerando a extensão universitária como item importante nos 

instrumentos de avaliação, desenvolvimento e gestão da UFRN e o interesse constante destes 

em se estabelecer medidas que promovam e aprimorem este pilar acadêmico, além, sobretudo, 

de ser considerada uma atividade fim das instituições de ensino superior, surge a seguinte 

questão problema: 

 

Quais efeitos e potenciais das atividades de extensão desenvolvidas por incubadoras 

da UFRN são apontados por extensionistas universitários e beneficiários da Associação de 

Trabalhadores de Agricultura Familiar da Comunidade Povoado Cruz/RN? 

 

Importante clarificar o significado implícito nos termos “efeitos e potenciais”. O 

primeiro faz referência à descrição do trabalho de intervenção extensionista das referidas 

incubadoras na Associação, bem como o conhecimento dos resultados obtidos com este 

trabalho. Além disso, o termo apresenta a importância dessas ações para Associação e para os 

produtores associados, como também destaca sua contribuição para formação acadêmica, 

pessoal e profissional dos alunos participantes da pesquisa. O termo “potenciais” se refere, 

inicialmente, à percepção de possíveis lacunas ou limitações presentes nesse trabalho das 

incubadoras, para, posteriormente, permitir a possibilidade de oferecer subsídios para 

identificação de medidas que possam eventualmente contribuir para modificação, ampliação 

ou aperfeiçoamento dessas ações de extensão. O fundamento norteador utiliza como 

referência a aplicação de princípios essenciais da economia solidária pela referida Associação, 

além da busca pela coerência, conformidade e atendimento de prerrogativas estabelecidas nos 

planos de desenvolvimento, gestão e avaliação institucional da UFRN referentes à extensão 

universitária, conforme citados anteriormente. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 Em consonância com o questionamento levantado nesta pesquisa, o objetivo geral foi 

formulado da seguinte forma: 

 Conhecer efeitos e potenciais de atividades de extensão desenvolvidas por incubadoras 

de empreendimentos econômicos solidários da UFRN na Associação de Trabalhadores de 

Agricultura Familiar da Comunidade Povoado Cruz/RN. 

 

Para que esse objetivo geral fosse alcançado, as etapas foram traçadas através dos 

seguintes objetivos específicos: 

 - Traçar o perfil da Comunidade e da Associação; 

 - Diagnosticar o trabalho extensionista das referidas Incubadoras na Associação; 

 - Descrever o modo como se apresenta a aplicação dos princípios de cooperação, 

autogestão, econômico e solidariedade na Associação; 

 - Identificar possíveis medidas que possam contribuir para o aprimoramento do 

trabalho extensionista das referidas Incubadoras na Associação. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

  

A partir de meados da década de 1960, os pesquisadores começaram a se preocupar 

em incluir em seus projetos de pesquisa, um tópico referente à justificativa, tendo em vista 

que a escolha do tema e as próprias justificativas tendem a responder questões éticas. 

Primeiramente, a justificativa foi incluída de maneira genérica, posteriormente incluíram-se 

as dimensões científicas, sociais e pessoais. A justificativa institucional foi a última a ser 

incluída, por influência da avaliação da pós-graduação, em que se registrava grande dispersão 

da produção científica. (WITTER, 2010). 

O interesse pela extensão universitária surgiu por considerar de importante relevância 

o trabalho de intervenção das incubadoras de empreendimentos econômicos solidários, por 

exercerem um papel educativo e de assessoria junto às comunidades, assentamentos rurais e 

associações de agricultura familiar. Nessa linha de raciocínio, Paulo Freire (2010) considera 

que o desenvolvimento de projetos de extensão nas universidades proporciona não só a 

oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, mas também 

possibilita o aprendizado recíproco entre incubadores e assistidos, na medida em que não é 

considerada apenas como uma ação de intervenção social, onde somente a universidade é a 

detentora do conhecimento, isto é, a comunidade oportuniza o aprendizado da academia em 

uma relação mútua de intercâmbio de saberes.  

Ainda numa perspectiva teórica, Rocha (2007) considera importante a avaliação das 

atividades extensionistas e defende que a sua realização deve contar não somente com a 

liderança formal, mas principalmente com a contribuição da comunidade e daqueles que são 

objeto das ações de extensão universitária. Corroborando, Cavalcanti (2009) ainda recomenda 

para que a universidade efetue questionamentos e reflexões sobre a ação extensionista e sobre 

a sua responsabilidade com a comunidade a que pertence. 

Portanto, o aprofundamento do conhecimento sobre o tema desperta a necessidade 

crescente de produção científica, além do interesse em se cobrar medidas e incentivos por 

parte do poder público, no intuito de fomentar projetos que promovam ações inerentes à 

questão. No contexto institucional da UFRN, torna-se relevante refletir acerca da aplicação 

das políticas de extensão desenvolvidas. Neste sentido, surgem alguns questionamentos sobre 

o efetivo cumprimento do papel da extensão na instituição. Até que ponto a extensão 

universitária tem correspondido às expectativas? Quais as principais dificuldades 

encontradas? Quais os resultados obtidos? Em que medidas ela poderia ser aprimorada?  
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O interesse pela economia solidária deu-se pelo fato de ser uma temática que tem 

recebido atenção de diversas áreas do conhecimento, como Ciências Sociais, Administração, 

Economia, Gestão Pública, Ecologia, Serviço Social, Psicologia, dentre outras. Uma 

justificativa de relevância socioeconômica do tema é pautada na compreensão de que os 

empreendimentos econômicos solidários são considerados como alternativas para o 

desenvolvimento local e sustentável, além de gerar oportunidades de trabalho e renda.  

Nesse sentido, a presente pesquisa torna-se relevante na medida em que permite 

conhecer melhor como a extensão universitária tem sido colocada em prática pelas 

incubadoras de empreendimentos econômicos solidários, além, sobretudo, possibilita a 

identificação de possíveis medidas que podem ser aprimoradas no trabalho extensionista 

dessas incubadoras. Como base de referências para fundamentação teórica, a pesquisa foi 

alicerçada em estudos desenvolvidos por autores como Paulo Freire (2010), Paul Singer 

(2003), França Filho (2002), Debora Nunes (2009) dentre outros que propõem uma discussão 

sobre práticas extensionistas à luz da economia solidária.  

Em se tratando de um Programa de Pós-Graduação que tem por objetivo capacitar 

profissionais para gestão de processos institucionais, visando ao atendimento de demandas 

sociais, organizacionais e profissionais, a justificativa institucional surge, inicialmente, pela 

ausência de estudos que analisem esse trabalho das incubadoras. Reside também na 

possibilidade de contribuição para melhoria nos resultados da Avaliação Institucional, 

conforme a Lei nº 10.861/2004 - SINAES; no cumprimento das metas traçadas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI e na efetiva execução do Plano de Gestão da UFRN, no 

que se refere à valorização e ao desenvolvimento de ações extensionistas como parte 

integrante de sua política de extensão. 

Neste sentido, é pertinente destacar que a Política de Extensão da Instituição assume o 

propósito de: 

Fortalecer o compromisso social da UFRN, mediante a ampliação e a 

qualificação de suas ações. Estas ações intensificam o diálogo e o 

intercâmbio de saberes entre a comunidade acadêmica e os diversos 

segmentos sociais implicados, na perspectiva de proporcionar um processo 

de formação profissional cidadã, como fator intrínseco aos projetos 

pedagógicos dos cursos, com o envolvimento e a problematização da 

realidade social das comunidades participantes. (Política de Extensão - PDI 

2010/2019, p. 60). 

 

Em outras palavras, defende a intensificação da relação bidirecional entre a 

universidade e a sociedade, reafirmando a extensão universitária como parte do fazer 

acadêmico e estimulando a participação da comunidade universitária na produção e registro 
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do conhecimento gerado através das atividades de extensão. Além disso, promove a inclusão 

da extensão, enquanto prática acadêmica, nos projetos pedagógicos dos cursos, criando 

condições para que às atividades extensionistas sejam atribuídas créditos curriculares. 

Acerca do objeto aqui abordado, o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

2010/2019 destaca que: 

 

A extensão deve se pautar na articulação intrainstitucional com os processos 

de ensino e pesquisa, bem como nortear-se pelo intercâmbio com o conjunto 

complexo de saberes e práticas produzidas em outros universos sociais. Essa 

postura, essencialmente dialógica, se traduz no desafio permanente de 

construir uma abertura institucional com o objetivo de contribuir para 

mudanças no pensamento e no fazer universitário que favoreçam 

intervenções transformadoras da realidade social e promovam processos de 

investigação e de formação profissional com princípios de equidade para a 

construção de uma sociedade democrática e solidária. (p. 61) 

  

Neste sentido, estabelece a consolidação da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa 

e a extensão, efetivados em torno de programas e projetos construídos com base em critérios 

acadêmicos e em experiências práticas junto aos mais diversos segmentos sociais, o que se 

alinha ao Plano de Gestão 2011-2015 quando anuncia a necessidade de: 

 
[...] estabelecer mecanismos indutores do desenvolvimento da extensão 

universitária, estimulando a participação de docentes e estudantes e 

favorecendo a inclusão da atividade nos projetos pedagógicos dos cursos. 

[...] Na Extensão Universitária, as ações cresceram 77,3%, passando de 675 

no início da década para 1.197 em 2010. (p. 22/27). 

 

A justificativa social surge por entender que o conhecimento de efeitos e potenciais de 

ações de extensão desenvolvidas pelas incubadoras resultará não só na possibilidade de 

aprimoramento das próprias ações extensionistas, como também, na contribuição para o 

crescimento da Associação. Como consequência, poderá auxiliar no desenvolvimento da 

comunidade local, considerando a falta de oportunidades, problemas com a seca, restrita 

qualificação profissional e por ser considerada a sua principal atividade econômica. Além 

disso, poderá contribuir para formação acadêmica, profissional e pessoal dos alunos 

participantes.  A justificativa pessoal deve-se ao fato do autor ser natural do município onde 

foi realizada a pesquisa, lá possuindo familiares e conhecidos, inclusive um parente que 

realiza trabalho voluntário na Associação. Portanto, já existe conhecimento prévio da 

realidade local, acesso às pessoas envolvidas e, portanto, o interesse pessoal em contribuir. 
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1.4 ESTRUTURA DA PESQUISA  

 

Neste tópico apresentamos como se organiza a estrutura do texto desta pesquisa. 

Inicialmente foi colocada a parte introdutória, em que foram apresentadas a contextualização, 

questão problema, objetivo geral, objetivos específicos e as justificativas científicas, 

institucionais, pessoais e sociais que motivaram a elaboração deste trabalho. 

O capítulo seguinte apresentou o referencial teórico com as principais ideias que 

fundamentam o trabalho, dentre as quais destacamos a extensão universitária, a economia 

solidária e as incubadoras de empreendimentos econômicos solidários. 

O terceiro capítulo contemplou a metodologia utilizada para obtenção dos objetivos 

traçados, desde o tipo de pesquisa, a população e a amostra, os instrumentos de pesquisa e as 

técnicas de coleta e análise de dados. 

No quarto capítulo foram apresentados e analisados os resultados, em que foi feita 

uma interpretação dos depoimentos, através da relação entre a realidade percebida e a teoria 

apresentada no referencial teórico. 

O quinto e último capítulo apresentou as considerações finais. Por fim foram listadas 

as referências bibliográficas utilizadas, seguida dos apêndices. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Uma pesquisa científica não corresponde meramente à transcrição de dados 

pesquisados, mas, antes, uma reflexão acerca destes, de forma que as informações sejam 

fundamentadas em ideias já discutidas por autores consagrados ou que já produziram 

literatura inerente ao tema pesquisado. Faz-se necessário também a arguição em diferentes 

perspectivas e a possível constatação da existência de lacunas na própria literatura acerca 

daquilo que está em discussão.  

Nesse sentido, o presento capítulo apresenta o referencial teórico utilizado como base 

de fundamentação dos temas abordados na pesquisa. Dentre eles, destacam-se a extensão 

universitária como responsável pela aplicação prática do compromisso social das 

universidades e por se configurar como atividade fim das Instituições de Ensino Superior; a 

economia solidária como uma forma de organização econômica, geração de trabalho, renda e 

inclusão social e, sobretudo, como ferramenta de promoção extensionista; e as incubadoras de 

empreendimentos econômicos solidários como elo articulador entre as práticas extensionistas 

e a aplicação de princípios essenciais da economia solidária, além de fazer um aporte às ações 

de intervenção desenvolvidas pelas incubadoras OASIS e IPES. 

 

2.1 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: CONCEITOS, FORMALIDADES E PROCESSOS 

 

            Para melhor compreensão do conceito de extensão universitária, faz-se necessário, 

antes de tudo, o esclarecimento do papel das universidades como instituição pública de ensino 

superior. Numa definição apresentada por Pedro Demo (2001), as universidades são 

entendidas como instituições pluridisciplinares que promovem a formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber 

humano. Em outras palavras, refletem o conhecimento humano de nível superior 

compartilhado e desenvolvido através de três pilares principais, quais sejam, o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Numa interpretação pessoal, as universidades configuram-se como 

instituições que estabelecem o elo articulador entre a obtenção do conhecimento teórico e sua 

disseminação entre as pessoas que compõem sua estrutura, como docentes, discentes, 

servidores técnico-administrativos e com toda a sociedade. 
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  A evolução da compreensão do que se entendia ser o papel das universidades acontece 

até os dias atuais, uma vez que nem sempre representava o mesmo papel que tinha em tempos 

passados. Realizando-se um levantamento histórico sobre sua definição, pode-se afirmar que 

sua origem vem deste a Idade Média sob a forma de corporações, onde o ensino era a única 

atividade desenvolvida, permanecendo assim ate o século XIX, quando essas instituições 

passaram a se preocupar com a prestação de serviços à sociedade.  

De acordo com Coelho (2010), as universidades vêm redefinindo sua missão, valores e 

objetivos, sendo que nos últimos anos houve uma significativa diversificação de suas funções. 

Ainda segundo ele, essa variedade de atribuições foi o catalisador de várias tensões e crises 

internas e externas, tencionando-a a privilegiar determinados setores da sociedade em 

detrimento de outros. Neste sentido, Carrizo (2006) acrescenta ainda que as pressões sociais 

para que as universidades passassem a ter um compromisso maior com a sociedade elevou a 

tensão provocada pela crise institucional e originou um movimento para a criação de um novo 

contrato social entre as IES e a sociedade. Esse novo contrato social representa uma nova 

perspectiva da universidade, muito mais engajada com a solução dos problemas sociais e com 

o atendimento as suas necessidades.  

É nesse contexto que surge então a ideia da responsabilidade social universitária, 

fundada na atuação mais incisiva na sociedade a partir de uma visão holística, articulando 

seus variados setores, em um projeto de promoção social de princípios éticos e de 

desenvolvimento social equitativo e sustentável, com vistas à produção e transmissão de 

saberes responsáveis e a formação de profissionais cidadãos, que vão além de uma obrigação 

imposta por lei ou ainda de uma mera prática isolada de filantropia, pontual e assistencialista. 

(VALLAEYS, 2006) 

O termo responsabilidade social universitária também aparece como uma das dez 

dimensões de avaliação institucional, interna e externa, das universidades brasileiras, feita 

pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Ademais, esse termo aparece como um dos objetivos 

desse sistema, o que reforça seu grau de relevância para as instituições de ensino superior. Em 

decorrência disso, Santos (2008) considera que a extensão universitária passa a ser um dos 

eixos de reconquista da legitimidade da universidade. Coelho (2010) acrescenta ainda que ela 

deve ocupar uma nova centralidade nos processos de reforma da instituição, mudando-se o 

paradigma extensionista de curto para longo prazo, de um caráter assistencialista para o 

caráter de inserção permanente na sociedade. 
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A indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão surgiu no decorrer de processos 

históricos motivados por reivindicações de sociedades que buscavam transformar a 

universidade numa instituição mais voltada para interesses comuns. Foi, portanto, uma 

conquista social adquirida por diversos setores da sociedade e da comunidade universitária 

juntamente com o poder público. Neste sentido, Fagundes (1986) ressalta que o compromisso 

da universidade com a comunidade é resultado de pressões e reivindicações de setores 

preocupados e comprometidos com a democratização dos bens produzidos na Instituição de 

Ensino Superior. Após a oficialização desse conceito como parte integrante da Constituição 

brasileira, as universidades passaram a prever em suas políticas e projetos pedagógicos 

relações indissociáveis entre ensino, pesquisa e extensão. A partir disso, foram desenvolvidos 

outros planos e normas como forma de direcionar as instituições e profissionais da educação 

superior para se adaptarem a esse novo paradigma universitário.  

Considerando as características peculiares de cada uma das funções do tripé em 

comento, percebe-se o vínculo entre elas como componente que incentiva à diversidade e à 

democratização do conhecimento acadêmico, possibilitando, conforme Santos (2004, p. 31), 

“a inserção da universidade na sociedade e a inserção desta na universidade”. Portanto, a 

indissociabilidade configura-se como um importante fator para consolidação da missão de 

qualquer universidade, sobretudo, no compartilhamento e na aplicação de saberes acadêmicos 

em situações práticas na sociedade em geral. 

Numa concepção própria, as atividades de extensão exercem um papel fundamental de 

integração, na medida em que aplica a pesquisa científica e o conhecimento acadêmico num 

contexto social. Além disso, tem como objetivo fundamental a promoção da cidadania como 

função social da universidade, na medida em que é realizada através de um conjunto de 

atividades voltadas ao bem da sociedade em que se insere. Portanto, converge para uma 

relação indissociável entre o ensino e a pesquisa, na medida em que compõem um tripé que 

viabiliza um processo de transformação entre a própria universidade e a sociedade. Nesta 

perspectiva, as ações de extensão atingem um grau de maior efetividade se forem bem 

articuladas aos processos de formação de pessoas através do ensino, bem como se forem 

voltadas à geração de conhecimento por meio de projetos de pesquisa. 

Considerando o propósito desta pesquisa em conhecer efeitos e potenciais de ações de 

extensão, utilizando como espaço de investigação uma Associação de Trabalhadores de 

Agricultura Familiar e, portanto, configurando-se como um ambiente essencialmente rural, a 

discursão sobre o conceito de extensão rural surge como componente importante para melhor 

compreender a relação entre a teoria e a aplicação prática de seus fundamentos. 
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A extensão rural como ciência entra na categoria das ciências sociais e dos métodos de 

pesquisa que mais se utilizam em extensão rural são geralmente emprestados das ciências 

sociais. O termo “extensão rural” é difícil de ser definido por causa da multiplicidade dos 

objetivos e da diversidade dos meios para se atingir os mesmos. O termo, por isso, pode ter 

significados diferentes para diferentes pessoas, mas, com base na literatura disponível, torna-

se possível estabelecer algumas características mais comumente aceitas. Oferece, portanto, 

margem para diversas interpretações, abrangendo as mais variadas atividades rurais, 

envolvendo diferentes tipos de organizações (públicas ou privadas) para atingir diversos 

públicos (homens, mulheres, jovens) com diferentes mensagens sociais. 

Segundo Swanson e Claar (2001), compõe-se de duas dimensões: uma comunicacional 

e outra educacional, sendo um processo dinâmico que consiste em levar ao produtor rural 

informações úteis e relevantes (dimensão comunicacional) e ajudá-lo a adquirir 

conhecimentos, habilidades e atitudes para utilizar com eficiência essas informações 

(dimensão educacional). O objetivo final desse processo é o de tornar o agricultor capaz de 

melhorar o seu nível de vida, pela utilização racional e efetiva dos conhecimentos, habilidades 

e informações adquiridas. Neste sentido, a extensão rural se confunde com a educação não-

formal e suas metodologias de trabalho são, de fato, empregadas em programas não 

especificamente agrícolas, tais como higiene, desenvolvimento comunitário ou planejamento 

familiar. 

De acordo com Almeida (2008), a extensão rural foi originariamente concebida como 

uma ação que consistia em levar aos produtores conhecimentos novos em matéria da 

agricultura e tecnologias mais adaptadas ao nível cognitivo e aspiracional do produtor rural. A 

transferência de conhecimentos e tecnologia se fazia dentro dos planos de ação ou programas. 

No início, esses programas eram executados num contexto onde o produtor era um receptor 

passivo. Frente aos problemas, porém, a extensão rural sentiu a necessidade de levar em 

consideração as situações existenciais não só do produtor rural como indivíduo e elemento 

privilegiado da ação extensionista, mas também da sua família e da sua comunidade. 

Assim, para reforçar a eficácia dos programas da extensão, foi necessário conhecer 

previamente o estágio de desenvolvimento da população, o passado e o presente da sua 

situação agrícola e dos sistemas de produção, enfim, o conjunto aspiracional do homem do 

campo. Através do esforço sistemático de pesquisa, a extensão rural conseguiu determinar os 

meios mais eficazes de persuasão, detectar os pontos de estrangulamento e estudar as crenças 

mais suscetíveis de gerar atitudes de resistência à mudança. 
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Em termos de objetivos, Mosher (2003) indica como sendo os mais apropriados para 

os serviços de extensão rural: 

- O objetivo central da extensão é a "educação", ajudar os produtores a obter novas 

informações e a desenvolver novas habilidades; 

- Nos países em desenvolvimento, onde existe um "vazio rural", é tarefa da extensão 

rural atender não só a parte de produção mas também à de comercialização; 

- É importante que a extensão rural leve os "resultados da pesquisa" aos produtores, 

mas a mesma deve estar atenta para o desenvolvimento de tecnologias locais; 

- A extensão rural deve treinar o agricultor no processo de "tomada da decisão". O 

extensionista não impõe uma determinada linha de ação, mas coloca à consideração do 

produtor as várias alternativas para que o mesmo possa escolher aquela que melhor lhe 

convier; 

- No contexto da economia de subsistência, o extensionista exerce o papel do 

"companheiro e amigo", encorajando o produtor nos momentos difíceis, assistindo-o na 

obtenção do crédito e treinando-o no manuseio de novas tecnologias.  

Em resumo, a extensão rural desenvolve sua ação na área de produção e bem-estar 

social do produtor, mas pretende ser também uma ciência, com seu objeto formal e seus 

métodos de análise. 

Almeida (2008) considera que a extensão rural dos países em desenvolvimento é 

marcada pelas seguintes características: 

- O modelo de extensão rural transplantado para os países em desenvolvimento é de 

origem norte-americana, caracterizado pelo assistencialismo. Concorrem, para isto, de um 

lado, os programas internacionais de assistência financiados pelos bancos e empresas 

americanas e, de outro lado, a falta de demanda local para serviços de extensão; 

- Quando da introdução da extensão rural, esses países não possuíam colégios ou 

universidades agrícolas. Na falta de ensino agrícola, foi sentida a escassez do pessoal 

qualificado na área; 

- Quando a extensão rural foi introduzida, ficou vinculada ao Ministério de 

Agricultura, cujos programas eram voltados para a produção de exportação e não para o 

abastecimento interno do país. Além do mais, o pessoal do Ministério de Agricultura foi 

designado para operar os serviços de extensão rural, tendo resultado como conseqüência uma 

ênfase maior na parte administrativa dos serviços do que nas próprias atividades de extensão.  
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Numa perspectiva prática sobre a extensão rural, Paulo Freire (2010), em sua obra 

Extensão ou Comunicação, realizou reflexões em torno da metodologia de ação utilizada por 

técnicos agrônomos em disseminar o processo de desenvolvimento da atividade agrária, na 

modernização da agricultura no Chile. A ação dos técnicos pretendia oferecer aos 

trabalhadores conhecimento suficiente para melhorar a ação produtiva dos agricultores. Em 

sua análise, Freire identifica a palestra como o principal método utilizado, e o define como um 

recurso inadequado para a interação entre técnicos e agricultores, caracterizado pelo 

monólogo e não pelo diálogo. 

Em tal metodologia é descartada a reciprocidade de conhecimentos, ou seja, a troca de 

experiências provenientes do saber, prevalecendo somente a recepção passiva. À luz da 

concepção freiriana de extensão, o monólogo é instrumento unicamente de transferência de 

informações, devendo ser entendido como obstáculo à articulação de argumentos entre um 

indivíduo e outro, e, portanto, como empecilho para a troca de experiências estabelecida pelo 

diálogo. Neste sentido, ele faz a defesa da educação que se dá pela troca, pelo diálogo, pela 

comunicação e pelo aprendizado mútuo, combatendo as convicções que justificam a prática 

da transferência de conhecimento como via de mão única para a pedagogia. 

Para Freire (2010, p. 69), “a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que 

não é a transferência de saber”. Considerou que é possível educar por meio da extensão, e a 

partir dela, levar adiante e aprimorar conhecimentos. Entretanto, entendeu que a metodologia 

observada nas atividades de extensão rural, é identificada como isenta da essência educativa. 

Observou que o trabalho realizado é resumido ao simples ato de transferência de informações, 

em que não ocorre o diálogo, a comunicação. Daí a importância do intercâmbio de saberes 

entre a equipe de incubadores e o grupo assistido, no caso, a Associação. 

Relacionando os conceitos apresentados até então e fazendo um aporte aos aspectos 

formais da legislação brasileira, torna-se importante evidenciar que o desenvolvimento da 

extensão universitária envolve uma dinâmica de funcionamento que engloba a execução de 

uma série de procedimentos institucionais e, por isso, recebe um papel de destaque neste 

trabalho. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 207, “As universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Esta última 

função é definida como “processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e 

sociedade.” (BRASIL, 2000/01, p. 5). 

 

http://www.infoescola.com/educacao/extensao-universitaria/
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Apesar de a Constituição Federal estabelecer o princípio da indissociabilidade, apenas 

em 1996 a ação extensionista passou a ser considerada na atuação do Ministério da Educação, 

quando fixou os procedimentos para o processo de avaliação do ensino superior, considerando 

como critério a integração social, ou seja, o grau de inserção da instituição na comunidade, 

local e regional, por meio de iniciativas de extensão e de prestação de serviços. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Decreto 9.394, de 1996, no 

entanto, omite o princípio da indissociabilidade, embora estabeleça o papel da Extensão 

Universitária. Ao apresentar as finalidades da educação superior, nos seus artigos 43 e 52, 

traduz o princípio de reciprocidade com a comunidade e promove a difusão das conquistas 

acadêmicas decorrentes dessa integração. Define a universidade como instituição 

pluridisciplinar que envolve ações de Ensino, Extensão e Pesquisa.  

De acordo com a Lei nº 9394/96, art. 43 e 52, a educação superior tem por finalidade: 
 

 [...] Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 

uma relação de reciprocidade; [...] Promover a extensão, aberta à 

participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 

na instituição. [...] As universidades são instituições pluridisciplinares de 

formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de 

extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: - 

produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 

temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 

cultural, quanto regional e nacional; - um terço do corpo docente, pelo 

menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; - um terço do 

corpo docente em regime de tempo integral.  

 

Por sua vez, o Plano Nacional de Extensão Universitária, elaborado pelo Fórum de 

Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e pela Secretaria de 

Educação Superior do Ministério da Educação e do Desporto, apresenta histórico, concepção, 

conceitos, objetivos, metas, entre outros, para que, a partir de tais diretrizes, as universidades 

elaborem seus próprios planos de extensão. Este plano a considera como um processo 

educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade.  

Ainda segundo o Plano Nacional: 

 

A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade 

acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da 

práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes 

e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será 

acrescido àquele conhecimento. (BRASIL, 2000/01, p. 5) 

 

http://www.infoescola.com/educacao/extensao-universitaria/
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A relação entre a universidade e a sociedade é, dessa forma, viabilizada pela extensão 

universitária, utilizada em conjunto com o ensino e a pesquisa.  Portanto, entende-se que é por 

meio da extensão que ocorre a aproximação, a integração e a parceria entre a universidade e 

comunidade, da ciência e dos saberes popular e cultural, resultando em novos conhecimentos 

para ambas, numa via de mão dupla, em que se utiliza do seu aporte teórico-metodológico 

para intervenções na sociedade e, por conseguinte, com ela aprende. 

Em 2004, a Lei 10.861, permitiu a inclusão da extensão universitária como elemento 

característico do perfil universitário, elencando, pela primeira vez, a comunicação com a 

sociedade como uma dimensão institucional. Define no seu artigo terceiro:  

 
A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo 

identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas 

atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes 

dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes: [...] a 

responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural, a comunicação com a sociedade.  

 
 

A citada Lei 10.861/04 teve como consequência, entre outras, a criação da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) que, em novembro de 2005, 

apresentou as diretrizes para a avaliação externa de Instituições de Educação Superior, 

reafirmando o papel da extensão universitária. Nas dimensões de análise da perspectiva 

científica e pedagógica, esta Lei apresenta os seguintes princípios: 

 
- Relação das atividades de extensão com a dimensão curricular do ensino de 

graduação e pós-graduação, incluindo uma política de extensão, concretizada 

com a cobertura de carga horária docente e infraestrutura de apoio, em linhas 

e prioridades, de acordo com a missão da IES; - apoio para estudantes de 

graduação e pós-graduação participarem de projetos de extensão e de sua 

socialização, incluindo bolsas de extensão, estágios e participação em 

eventos; - articulação e proposição de uma política de extensão que inclua 

divulgação, publicação, relações interinstitucionais, convênios, cooperações 

e intercâmbios e/ou parcerias com os movimentos sociais, setores 

produtivos, agências governamentais e sistemas de ensino. 
 

Criada por iniciativa do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras, a Rede Nacional de Extensão – RENEX coordena o Sistema Nacional de 

Informações de Extensão, SIEX/Brasil, que é um banco de dados sobre as práticas de 

extensão no país, e, ainda, divulga as ações de extensão das universidades integrantes. 

Segundo o documento elaborado pela RENEX, intitulado Extensão Universitária: 
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Organização e Sistematização (2007), as ações de extensão universitária podem ser 

classificadas nas seguintes áreas temáticas: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e 

Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; Trabalho. Quanto às 

ações de extensão, a natureza pode assumir a forma de: 

 Programas: trata-se de um conjunto articulado de projetos integrados (ações, eventos, 

etc.), geralmente de médio-longo prazo, envolvendo ensino e pesquisa. 

 Projetos: pode ou não ser vinculado a um programa. Deve ter objetivo específico e prazo 

determinado, além do caráter educativo, social, cultural, científico, tecnológico. 

 Cursos: são caracterizados pela ação pedagógica (teórica e/ou prática), o que pressupõe 

planejamento e organização sistemática e critérios de avaliação definidos, além de carga 

horária mínima de 8 horas (presencial ou à distância). 

 Prestação de Serviço: é a “realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação 

Superior [...], se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não 

resulta na posse de um bem” (BRASIL, 2007, p. 36). 

Complementando a ideia, Jara (2006) enxerga uma universidade socialmente 

responsável quando ela: a) preserva e cria o capital social do saber e do pensamento, mediante 

a reflexão e a pesquisa interdisciplinar; b) constitui-se verdadeira comunidade de 

aprendizagem e de geração de conhecimentos, criando vínculos entre docentes, alunos, 

funcionários e sociedade; c) forma mulheres e homens totalmente comprometidos com os 

valores que ativamente defendem e difundem; d) inclui um currículo transversal, tendente a 

enfocar, com visão universal, a realidade do país, em toda a sua amplitude; e) oferece 

formação permanente, facilitando o reingresso de graduados ao ensino superior; e f) abre-se 

às mudanças, valorizando e incorporando o conhecimento e a experiência do entorno, criando 

e mantendo espaços de debate no seio da instituição, buscando, expressando-se e atuando com 

a verdade. 

Como forma de relacionar os aspectos conceituais, formais e processuais apresentados, 

Rocha (2007) considera importante a avaliação das atividades extensionistas e defende que a 

sua realização deve contar não somente com a liderança formal dos incubadores, mas 

principalmente com a contribuição da comunidade e daqueles que são objeto das ações de 

extensão universitária. Seguindo a mesma linha de raciocínio, Cavalcanti (2009) reitera a 

importância dessas ações para consolidação da missão de qualquer universidade e recomenda 

que a mesma efetue questionamentos e reflexões sobre sua responsabilidade com a 

comunidade em que está inserida. 
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2.2 ECONOMIA SOLIDÁRIA: CONCEITOS, PRINCÍPIOS E EMPREENDIMENTOS 

ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS 

 

A economia solidária surgiu como reação ao espantoso empobrecimento dos artesãos 

provocado pela difusão das máquinas e da organização fabril da produção. Portanto, não se 

apresenta como um campo novo de trabalho, mas como reação ao capitalismo industrial 

(SINGER, 2002). Corresponde a um conceito que surgiu no final do século XX e retoma a 

ideia de solidariedade no sistema produtivo em contraposição à ideia do individualismo 

competitivo característico das sociedades neoliberais capitalistas. (SINGER, 2003) 

Os primeiros registros que apontam características do pensamento econômico 

solidário surgiram no início do século XIX na Europa, com grande ênfase na Inglaterra a 

partir das ideias de Robert Owen (1773-1858), e, na França, cujos principais pensadores 

foram Claude Saint-Simon (1760-1825), Charles Fourrier (1772-1873) e Pierre Proudhon 

(1809-1865). (ARROYO E SCHUCH, 2006) 

No início do século XIX, a Europa atravessava um processo de mudança nos meios de 

produção que fortalecia e difundia consideravelmente os ideais liberais do modelo capitalista 

de produção. Nesse cenário, iniciava-se um processo de crises e misérias sistêmicas na 

condição de vida do proletariado, com exploração demasiada da classe operária, jornadas de 

trabalho excessivas, utilização de mão de obra infantil e condições de trabalho insalubres. 

Além desses, destacava-se o aumento crescente da desocupação ocasionado pela Revolução 

Industrial que se alastrava pelo continente e pelo mundo. (ARROYO, 2006) 

Singer (2002) destaca que o britânico Robert Owen, proprietário de um imenso 

complexo têxtil, decidiu, ainda na primeira década do século XIX, limitar a jornada de 

trabalho e proibir o emprego de crianças, para as quais construiu escolas. O tratamento 

diferenciado e generoso dele proporcionava maior estímulo aos assalariados que retribuíam 

com o aumento da produtividade, trazendo números expressivos e otimistas para a empresa. 

 Ainda segundo Singer (2003, p. 117): 

 

A principal e primeira referência cooperativa que se possui foi concebida e 

praticada por Robert Owen. Este sempre testou seus ideais sociais com 

diversas iniciativas, como por exemplo, a indústria têxtil de New Lamark, a 

colônia cooperativa de New Harmony, o Labor Exchange (Bolsa de 

Trabalho), entre outras, sendo que todas estas tentativas buscavam formas de 

vida baseadas no comércio, salário e preços justos, calculados conforme o 

número de horas trabalhadas no processo produtivo. 
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Foi nesse panorama social e econômico que Saint-Simon idealiza uma sociedade com 

a presença de um Estado industrializado que objetivaria a busca do bem-estar das classes 

trabalhadoras pela produção e coisas úteis à vida. Este estado seria também responsável pela 

redistribuição da riqueza. Ao mesmo tempo, as classes trabalhadoras estariam unidas em 

associações de cidadãos. (SCHUCH, 2006). Em sentido similar, Arroyo (2006) acrescenta que 

Charles Fourrier concebia uma sociedade constituída por fazendas coletivas agroindustriais, 

chamadas falanges, em que todos desempenhariam papéis importantes visando ao bem-estar 

da comunidade. A divisão da riqueza se daria de acordo com a quantidade e a qualidade do 

trabalho de cada indivíduo.  

Arroyo e Schuch (2006) acreditou que Pierre-Joseph Proudhon, considerado o 

precursor do anarquismo e fervoroso crítico da propriedade privada, imaginou uma sociedade 

formada por pequenos produtores que obteriam financiamento de bancos de troca para a 

aquisição dos meios de produção e, assim, o dinheiro seria substituído por certificados de 

circulação, fazendo com que as sociedades trocassem serviços, sem a sobreacumulação 

financeira que nutre a economia virtual das bolsas, que abriga e se alimenta de capitais 

especulativos não produtivos, por exemplo. Todas essas experiências tinham como princípio a 

valorização do ser humano sobre o capital e a igualdade de oportunidades, combatendo o 

individualismo e a concentração de riquezas predominantes na época. 

Os ideais dos chamados socialistas utópicos nutriram a origem do cooperativismo e do 

construto do que hoje se denomina, no Brasil, de Economia Solidária. A economia solidaria 

não possui uma definição exata, há muitas concepções e pouco se conhece de seus limites. 

(BARBOSA, 2007). O conceito se refere à organização de produtores, prestadores de 

serviços, consumidores, poupadores, credores, entre outros, que se relacionam baseados nos 

princípios democráticos e igualitários da autogestão, promovendo a solidariedade e a justiça 

entre os membros da organização e todos os demais envolvidos no sistema produtivo. 

(SINGER, 2003).  

Segundo França Filho (2002), na economia solidaria ocorre uma hibridização de 

economias. Nela há a combinação das economias mercantil, não mercantil e não monetária, 

isto é, ao mesmo tempo observa-se venda de um produto ou prestação de um serviço; 

subsídios públicos oriundos do reconhecimento da natureza de utilidade social da ação 

organizacional (recurso não mercantil) e trabalho voluntário. Corroborando, Bastidas-Delgado 

& Richer (2001) afirmam que uma das características fundamentais dessa economia é a 

hibridização dos recursos, ou seja, os recursos provêm de diferentes fontes: doações e 

voluntariado, financiamento público e venda de bens e serviços (princípio de mercado).  
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A economia solidária é um movimento que envolve diversos atores: os 

empreendimentos econômicos solidários, as entidades de apoio e fomento aos 

empreendimentos e as formas de auto-organização. Mas, para que ela se desenvolva, faz-se 

necessário a existência de fontes de financiamento, redes de comercialização, assessoria 

técnico-científica, formação continuada dos trabalhadores e apoio institucional e legal por 

parte de autoridades governamentais (SINGER, 2000; FRANÇA FILHO, 2006). 

Metello (2007) destaca que a economia solidária se apresenta como modelo de 

produção democrático, onde trocas não são meramente econômicas, mas, também, vinculadas 

ao contexto local das relações sociais. A cooperação e a solidariedade estão presentes nas 

relações estabelecidas entre seus participantes que tem foco no trabalho e não na busca pela 

maximização de resultados.  O ser humano é o centro do processo produtivo e, não, o capital. 

A economia solidaria é um “projeto de economia” organizada a partir do trabalho, e, 

não, do capital. A realidade abrangida por ela é bastante diversificada e inclui diferentes 

setores produtivos e envolve diversas categorias sociais. É possível encontrar desde grupos 

informais e organizações econômicas populares, constituídas pelos setores mais 

marginalizados da periferia, até empresas e cooperativas prósperas de médio e pequeno porte 

(DAL RI & VIEITEZ; 2008; ARROYO & SCHUCH, 2006). Para Guerin (2005), ela nasceu 

precisamente para designar as práticas que contribuem para rearticular o econômico às outras 

esferas da sociedade, na perspectiva de uma sociedade mais democrática e igualitária. 

Para Gaiger (2009) e Barbosa (2007), o termo economia solidária é utilizado para 

designar o conjunto das iniciativas populares de geração de trabalho e renda (de produção, 

distribuição, consumo, poupança e crédito) que se baseia na livre associação e nos princípios 

de autogestão e cooperação. De acordo com Amorin (2005), além das cooperativas de 

produção, os empreendimentos econômicos podem assumir outras formas como as 

cooperativas de trabalho, associações, grupos produtivos, clubes de trocas, bancos do povo, 

redes de cooperação, entre outras alternativas. 

Segundo Singer (2000), a unidade típica da economia solidária é a cooperativa de 

produção. Esta possui como princípios organizativos: 1) a posse coletiva dos meios de 

produção pelas pessoas que a utiliza para produzir; 2) a gestão democrática ou por 

participação direta (quando o número de cooperados não é demasiado) ou por representação; 

3) a repartição da receita líquida entre os cooperadores por critérios aprovados após 

discussões e negociações entre todos; e 4) a destinação do excedente anual (denominado 

“sobras”) também por critérios acertados entre todos os cooperadores. 
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De acordo com Bonaiuti (2009), a economia solidária está, de um lado, conexa com a 

economia de mercado e, de outro, com as esferas pública e social, sendo estas consideradas 

separadamente. Com relação ao mercado, o autor afirma que, embora o centro de gravidade 

do processo econômico possa ser mudado do mercado global para o regional e local, e, 

embora a troca monetária seja acompanhada e apoiada por várias formas de reciprocidade, é 

difícil imaginar EESs que não mantenham relação com o mercado. A economia solidária 

também tem relações importantes com o setor publico, seja porque deste recebe incentivos e 

subsídios, seja porque ele contribui definindo o quadro institucional no qual ela opera. 

Portanto, podemos afirmar que ela assume um caráter alternativo frente aos modelos 

tradicionais de organização da produção e consumo, oferecendo a oportunidade para que 

pessoas, antes excluídas por esses moldes, tenham acesso ao emprego e a renda, e, sobretudo, 

exerçam seu papel de cidadão, participando, discutindo e decidindo. 

A economia solidária resgata lutas históricas dos trabalhadores que tiveram origem no 

início do século XIX, sob a forma de cooperativismo, como uma das formas de resistência 

contra o avanço avassalador do capitalismo industrial. No Brasil, ressurgiu no final do Século 

XX como resposta dos trabalhadores às novas formas de exclusão e exploração no mundo do 

trabalho. As mudanças estruturais, de ordem econômica e social, ocorridas no mundo nas 

últimas décadas, fragilizaram o modelo tradicional de relação capitalista de trabalho, 

causando aumento da informalidade e precarização das relações formais, levando 

trabalhadores a se sujeitar a ocupações em que direitos sociais são abdicados para garantir 

sobrevivência. De outro lado, o aprofundamento dessa crise abriu espaço para o surgimento e 

o avanço de outras formas de organização do trabalho, consequência, em grande parte, da 

necessidade dos trabalhadores encontrarem alternativas de geração de renda.  

Experiências coletivas de trabalho e produção vêm se disseminando nos espaços rurais 

e urbanos, através de cooperativas de produção e consumo, associações de produtores, redes 

de produção consumo comercialização, instituições financeiras voltadas para 

empreendimentos populares solidários, empresas de autogestão, entre outras formas de 

organização. No Brasil, a economia solidária se expandiu, principalmente, a partir de 

instituições e entidades que apoiavam iniciativas associativas comunitárias e pela constituição 

e articulação de cooperativas populares, redes de produção e comercialização, feiras de 

cooperativismo e economia solidária. Atualmente, a economia solidária tem se articulado em 

vários fóruns locais e regionais, resultando na criação do Fórum Brasileiro de Economia 

Solidária.  
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Além desse, existem 27 fóruns estaduais com milhares de participantes em todo o 

território brasileiro. Foram fortalecidas ligas e uniões de empreendimentos econômicos 

solidários e foram criadas novas organizações de abrangência nacional. A economia solidária 

também vem recebendo, nos últimos anos, crescente apoio de governos municipais e 

estaduais. O número de programas de economia solidária tem aumentado com destaque para 

os bancos do povo, o empreendedorismo popular solidário, a capacitação, os centros 

populares de comercialização entre outros. Fruto do intercâmbio dessas iniciativas existe hoje 

um movimento de articulação de gestores públicos para promover troca de experiências e 

fortalecimento das políticas públicas de economia solidária. 

Os princípios de economia solidária são importantes para definir o funcionamento de 

empreendimentos econômicos solidários no Brasil. O governo brasileiro conta, entre suas 

secretarias, com a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) fundada em 2003, e 

que mantem o Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES). No âmbito 

do SIES, compõem os principais princípios da economia solidária: 

a) Cooperação: existência de interesses e objetivos comuns, a união de esforços e 

capacidades, a propriedade coletiva de bens, a partilha dos resultados e a responsabilidade 

solidária em eventuais ônus. Envolve diversos tipos de organizações coletivas: empresas 

autogestionárias ou recuperadas (assumidas pelos trabalhadores); associações comunitárias de 

produção; redes de produção, comercialização e consumo; grupos informais produtivos de 

segmentos específicos (mulheres, jovens, etc.); clubes de trocas, etc.  

Na maioria dos casos essas organizações coletivas agregam um conjunto grande de 

atividades individuais e familiares. Barreto (2003) relaciona a cooperação à realização de um 

objetivo comum, ou seja, pessoas se unem de modo formal ou informal, para alcançar o 

mesmo objetivo. Entretanto, para que esta ação se concretize é necessário que ela não seja 

imposta, que as ações sejam pensadas coletivamente e que haja confiança entre os membros.  

b) Autogestão: os/as participantes das organizações exercitam práticas participativas 

de autogestão dos processos de trabalho, das definições estratégicas e cotidianas do 

empreendimento, da direção e coordenação das ações nos seus diversos graus e interesses. Os 

apoios externos, de assistência técnica e gerencial, de capacitação e assessoria, não devem 

substituir nem impedir o protagonismo dos verdadeiros sujeitos da ação. 

Segundo Singer (2002), para que a autogestão se realize nos empreendimentos 

econômicos solidários autogestionárias é preciso que todos se informem do que ocorre na 

organização e das alternativas disponíveis para a resolução de cada problema. E que cada 

trabalhador se esforce para que, além de cumprir as tarefas do seu cargo, se preocupe com os 
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problemas gerais. Ainda de acordo com o autor, “o maior inimigo da autogestão é o 

desinteresse dos sócios, a recusa ao esforço adicional que a pratica democrática exige” 

(SINGER, 2002:19), sendo que, em geral, não é a direção dos EESs que sonega informações 

aos sócios, mas são estes que preferem dar um voto de confiança à direção para que esta 

decida em lugar deles. 

c) Econômico: é uma das bases de motivação da agregação de esforços e recursos 

pessoais e de outras organizações para produção, beneficiamento, crédito, comercialização e 

consumo. Envolve o conjunto de elementos de viabilidade econômica, permeados por 

critérios de eficácia e efetividade, ao lado dos aspectos culturais, ambientais e sociais. 

De acordo com França Filho (2001), o principio econômico envolve a ideia de 

finanças solidárias, na medida em que considera um conjunto de experiências também 

conhecidas como microcrédito, poupança solidária, microfinanças e finanças de proximidade 

que redundam na construção de outro tipo de relação com o dinheiro. O objetivo das finanças 

solidárias, dito de modo simplificado, é permitir às pessoas excluídas do sistema bancário, 

criarem seu próprio financiamento. Portanto, o desafio desse campo de experiências gira em 

torno da necessidade de democratização do acesso ao crédito, que vem fazer face à 

seletividade no acesso e a consequente limitação de oferta, ligada à busca de rentabilidade das 

instituições financeiras. Entretanto, mais do que democratização do acesso ao crédito, o que 

também orienta essas iniciativas é a preocupação com a chamada utilidade social do 

investimento financeiro.  

d) Solidariedade: o caráter de solidariedade nos empreendimentos é expresso em 

diferentes dimensões: na justa distribuição dos resultados alcançados; nas oportunidades que 

levam ao desenvolvimento de capacidades e na melhoria das condições de vida dos 

participantes; nas relações que se estabelecem com o meio ambiente, expressando o 

compromisso com o meio ambiente sustentável; nas relações que se estabelecem com a 

comunidade local; na participação ativa nos processos de desenvolvimento sustentado da base 

territorial, regional e nacional; nas relações com os outros movimentos sociais e populares de 

caráter emancipatório; na preocupação com o bem estar dos trabalhadores e consumidores; no 

respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.  

Para Lisboa (2009), na economia solidaria o elemento solidariedade não e mero 

adjetivo, pois reformata a logica e o metabolismo econômico. A economia solidaria incorpora 

a solidariedade no centro da atividade econômica. Ela combina dinâmicas de iniciativa e de 

gestão privadas com finalidades centradas, não no lucro, mas, no interesse coletivo. A 

finalidade econômica (quer se trate da produção ou da troca) é acompanhada por uma 



37 

 

finalidade social: produzir vínculos sociais e de solidariedade, não uma solidariedade abstrata 

e institucionalizada, mas, uma solidariedade de proximidade, pois o auxílio mútuo e a 

reciprocidade estão no amago da ação econômica. 

Os Empreendimentos Econômicos Solidários - EES são organizações coletivas 

constituídas como associações, cooperativas, empresas autogestionárias e grupos informais 

que realizam atividades de crédito, poupança, produção, consumo, trocas e serviços, de modo 

isolado ou em rede em que os participantes ou associados são trabalhadores dos meios urbano 

e rural, que exercem coletivamente a gestão das atividades, assim como, a distribuição dos 

resultados, que estão em funcionamento ou em processo de implantação, com o grupo de 

participantes constituído e as atividades econômicas definidas, que têm ou não registro legal, 

prevalecendo a existência real, que realizam atividades econômicas de produção de bens, de 

prestação de serviços, de fundos de crédito (cooperativas de crédito e fundos rotativos 

populares), de comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos e serviços) e de 

consumo solidário.  

Assim, percebe-se que para se tornar EES, o empreendimento precisa ser autogerido, 

ou seja, administrado pelos participantes em regime de democracia direta, onde todos têm 

direito a voz e a voto, independente dos recursos econômicos. No empreendimento autogerido 

não há a figura do patrão, uma vez que os trabalhadores são, coletivamente, os proprietários 

dos empreendimentos e, portanto, os responsáveis pelas decisões em situação de igualdade. 

De acordo com Geiger (1996, p. 114), os empreendimentos econômicos solidários são 

organizações que:  

 

[...] expressam uma síntese original entre o espírito empresarial no sentido 

da busca de resultados por meio de uma ação planejada e pela otimização 

dos fatores produtivos, humanos e materiais e o espírito solidário, de tal 

maneira que a própria cooperação funciona como vetor de racionalização 

econômica produzindo efeitos tangíveis e vantagens reais comparativamente 

à ação individual. 

 

A Secretaria Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários – SENAES define 

os empreendimentos econômicos solidários como organizações: 

 Coletivas e supra familiares (associações, cooperativas, empresas autogestionárias, 

grupos de produção, clubes de trocas etc.), cujos participantes são trabalhadores dos 

meios urbano e rural que exercem a autogestão das atividades e da alocação dos seus 

resultados; 



38 

 

 Permanentes. Além dos empreendimentos que já se encontram implantados, em 

operação, devem-se incluir aqueles em processo de implantação quando o grupo de 

participantes já estiver constituído definido sua atividade econômica; 

 Que podem dispor ou não de registro legal, prevalecendo a existência real ou a vida 

regular da organização; 

 Que realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, de 

fundos de crédito, de comercialização e de consumo solidário. As atividades 

econômicas devem ser permanentes ou principais, ou seja, a razão de ser da 

organização; 

 São singulares ou complexas, ou seja, deverão ser consideradas as organizações de 

diferentes graus ou níveis, desde que cumpridas as características acima identificadas. 

As organizações econômicas complexas são as centrais de associação ou de 

cooperativas, complexos cooperativos, redes de empreendimentos e similares. 

De outra forma, França Filho e Laville (2004, p. 167), mediante leitura sociológica e 

antropológica, elencam critérios para demarcar empreendimentos de Economia Solidária: 

 

Cinco grandes traços característicos das iniciativas de economia solidária, tal 

como nos parece revelar um olhar sociológico e antropológico da realidade 

do fenômeno. Estes cinco traços observados informam, respectivamente, 

sobre a natureza e origem dos recursos mobilizados nas iniciativas, 

refletindo sua forma de sustentabilidade; sua autonomia gestionária e a 

natureza das relações interinstitucionais que são estabelecidas; o processo de 

tomada de decisão e os valores requeridos; o padrão das relações sociais 

estabelecidas no grupo de trabalho e a natureza do vínculo social que se tenta 

construir; e sua finalidade. 

 

Em outras palavras, os critérios seriam: 

a) Pluralidade de princípios econômicos – articulação de distintas fontes de recursos 

(mercantis, através da venda ou prestação de serviços; do poder público, através das várias 

formas de subsídios e subvenções; e, os oriundos das práticas reciprocitárias, como o trabalho 

voluntário, as doações e outras formas);  

b) Autonomia institucional – independência em relação a outras instituições, evitando 

formas de controle externo;  

c) Democratização dos processos decisórios – existência de mecanismos de decisão 

coletivos ou baseados no ideal da participação democrática dos associados;  
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d) Sociabilidade comunitário-pública – um modo de sociabilidade singular que mistura 

padrões comunitários com práticas profissionais;  

e) Finalidade multidimensional – ao lado da dimensão econômica, tende a integrar as 

dimensões social, cultural, ecológica e/ou política, no sentido de se projetar num espaço 

público. (FRANÇA FILHO, LAVILLE, 2004); 

Estes critérios estão intimamente vinculados à própria definição de Economia 

Solidária proposta pelos autores, que seria uma hibridação de economias mercantil, não 

mercantil e não monetária e com dimensões política, social e econômica. 

 Como forma de situar este tópico ao contexto real da pesquisa, destacamos como 

empreendimento econômico solidário o ambiente de investigação utilizado, ou seja, a 

Associação de Produtores de Agricultura Familiar do Povoado Cruz, Currais Novos/RN. 

 

 

2.3 INCUBADORAS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS 

 

 

Como ação de extensão, a incubação é um processo prático educativo de organização e 

acompanhamento sistêmico ou assessoria a grupos de pessoas interessadas na formação de 

empreendimentos econômicos solidários, tendo em vista o acesso a suporte. Desempenham 

papel importante à medida que se tornam espaços de troca de experiências em autogestão e 

autodeterminação na consolidação de empreendimentos e de estratégias para conectar 

empreendimentos solidários de produção, serviços, comercialização, financiamento, 

consumidores e outras organizações populares que possibilitam um movimento de 

realimentação e crescimento conjunto auto-sustentável. (NUNES, 2009) 

Sua origem no Brasil é relativamente recente e ocorreu pela criação de uma 

incubadora tecnológica de cooperativas populares (ITCP) na Coordenação de Programas de 

Pós-Graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1995. Três anos 

depois, já eram seis as incubadoras vinculadas a universidades, que constituíram então uma 

rede nacional para articular suas atividades.  

Para Matsuda (2010), a incubação praticada pelas ITCPs pode ser entendida como tipo 

de extensão universitária, visto que é aplicada em favor da sociedade, e, ao mesmo tempo, 

gera um intercambio de saberes entre esta e a universidade. As incubadoras universitárias de 

empreendimentos econômicos solidários constroem 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, mediante programas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Alberto_Luiz_Coimbra_de_P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o_e_Pesquisa_em_Engenharia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Alberto_Luiz_Coimbra_de_P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o_e_Pesquisa_em_Engenharia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro
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internos das universidades para desenvolverem pesquisas teóricas e empíricas, além das 

atividades de incubação de empreendimentos econômicos solidários, com o objetivo de 

assistir trabalhadores que tencionam organizar seus próprios empreendimentos sejam 

cooperativas, associações ou empresas autogestionárias, urbanas ou rurais. 

Nesse sentido, pode-se considerar os empreendimentos econômicos solidários como 

organizações de caráter associativo que realizam atividades produtivas e econômicas, cujos 

participantes sejam trabalhadores do meio urbano ou rural e exerçam democraticamente a 

gestão das atividades e a alocação dos resultados. Portanto, a incubação universitária destes é 

entendida como o conjunto de atividades sistemáticas de formação e assessoria que abrange 

desde o surgimento até a conquista de autonomia organizativa e viabilidade econômica, 

configurando-se uma excelente medida de intervenção social e contribuindo para construção 

de uma universidade cada vez mais preocupada com seu papel perante a sociedade. 

No processo de incubação é necessário que haja relação dialógica entre equipe de 

incubadores e grupo assistido de modo a promover a existência e consolidação dos 

empreendimentos para que estes tenham características gradualmente mais compatíveis com 

os princípios da economia solidária. Para tanto, a incubação deve criar condições para que as 

pessoas se organizem para o trabalho coletivo e autônomo, que tenham capacidade de 

identificar suas próprias necessidades e providenciar para que sejam atendidas, inseridas no 

mercado e no contexto mais amplo da economia solidária. (NUNES, 2009) 

Complementando esse raciocínio, Oliveira (2012, p. 231) acrescenta que: 

 

O tripé ensino, pesquisa e extensão se manifesta em uma incubadora 

universitária de empreendimentos de economia solidaria por meio da 

intervenção em processos de incubação de cooperativas populares 

(extensão), na produção de conhecimento (pesquisa) e por meio da formação 

de estudantes e de profissionais (ensino). 

 

 

Fazendo uma relação com políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento 

de processos de incubação, o Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares - 

PRONINC, conforme o Decreto n o. 7.357 de 17/11/2010, tem como finalidade o 

fortalecimento dos processos de incubação de empreendimentos econômicos solidários, 

buscando atingir os seguintes objetivos: 

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; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_solid%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_solid%C3%A1ria
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7357.htm
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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. 

Estabelecendo uma relação deste tópico com o contexto prático desta pesquisa, 

destacamos como incubadoras de empreendimentos econômicos solidários a Organização de 

Aprendizagem e Saberes em Iniciativas Solidárias – OASIS e a Incubadora de Projetos em 

Economia Solidária – IPES. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

De acordo com Rudio (2004), a pesquisa consiste num conjunto de atividades com o 

objetivo de adquirir determinado conhecimento. No entanto, para ser considerada científica 

ela deve ser feita de forma sistematizada, utilizando método próprio e técnicas específicas. 

Neste sentido, faz-se necessária a adoção de uma metodologia de pesquisa que estabeleça os 

métodos e as técnicas necessárias para que se possa alcançar o entendimento dos aspectos que 

compõem o objeto de estudo. Assim, o presente capítulo apresenta a metodologia utilizada 

para consecução dos objetivos traçados na presente pesquisa. Serão apresentados o tipo da 

pesquisa, população e a amostra, os instrumentos de pesquisa e as técnicas de coleta e análise 

de dados. 

  

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Quanto aos procedimentos, a estratégia de pesquisa adotada configurou-se como um 

estudo de caso, em que segundo Yin (2007, p. 23) classifica-se como: 

 
Um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu 

contexto real, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência. 

 

O estudo foi realizado na Associação de Trabalhadores de Agricultura Familiar, 

localizada na Comunidade Povoado Cruz, município de Currais Novos/RN. A pesquisa foi 

desenvolvida durante o período de julho de 2014 a maio de 2015, tendo como objetivo 

principal conhecer efeitos e potenciais de atividades de extensão da UFRN a partir das 

intervenções das incubadoras de empreendimentos solidários, OASIS e IPES, junto à referida 

Associação. Complementando o conceito anterior, Gil (1999, p. 72) considera o estudo de 

caso como “[...] um estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a 

permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os 

outros tipos de delineamentos considerados”. 

Quanto à abordagem, a pesquisa apresentou caráter qualitativo, na medida em que 

“não se preocupa com a representatividade numérica, mas sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social ou de uma organização”, conforme afirma Goldenberg 

(1997, p. 37). Esta abordagem foi adotada na pesquisa uma vez que a questão central e os 

objetivos exigiram certa flexibilidade e interpretação. Nestas circunstâncias, a quantificação 

foi posta de lado e o caráter qualitativo foi imperativo. 
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 Quanto aos objetivos, a pesquisa foi do tipo descritiva, pois segundo Vergara (2010), 

considera o descompromisso em explicar os fenômenos que descreve, no entanto, servindo de 

base para tal explicação. Os objetivos traçados neste trabalho apresentaram caráter 

essencialmente descritivo, na medida em que buscaram traçar o perfil da Comunidade, da 

Associação, identificar as ações e resultados do trabalho de intervenção, e descrever o modo 

como são aplicados princípios norteadores da economia solidária pela Associação. 

Quanto à natureza, a pesquisa foi do tipo aplicada, na medida em que objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, 

envolvendo particularidades e interesses locais. No caso, oferecer a possibilidade de 

aprimorar determinados procedimentos extensionistas aplicados junto à Associação, como 

também permitir a possibilidade de melhoria dos processos de gestão na própria Associação. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Barros e Lehfeld (2000, p. 86) colocam que “[...] a população da pesquisa significa o 

conjunto, a totalidade de elementos que possuem determinadas características, definidas para 

um estudo” e determinam que “[...] a amostra é um subconjunto representativo do conjunto da 

população”.  

A população desta pesquisa correspondeu aos produtores associados, à coordenação da 

Associação e aos alunos bolsistas nela atuantes, perfazendo um total de 35 (trinta e cinco) 

pessoas. No entanto, considerando a abordagem qualitativa da pesquisa e a entrevista como 

instrumento de coleta de dados mais adequado, fez-se necessário estabelecer uma amostragem 

intencional de 07 (sete) entrevistados, sendo 04 (quatro) produtores associados, 01 (uma) 

coordenadora e 02 (dois) alunos bolsistas. Os critérios para escolha da amostra considerou 

aqueles produtores mais antigos na associação e que mais participaram das assembleias, 

possuindo, portanto, um perfil mais coerente e capaz de contribuir com a pesquisa; a 

coordenadora que está na Associação desde a sua criação e detém o conhecimento em todos 

os processos; e os alunos bolsistas que intercedem diretamente no trabalho de intervenção das 

incubadoras na Associação, se comparados aos outros alunos. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE PESQUISA E TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 
 

 Uma vez estabelecidos o tipo de pesquisa (procedimentos, abordagem, objetivos e 

natureza), além do conhecimento da população e delimitação da amostra, buscou-se elaborar 

o marco teórico de análise, necessário para construção do referencial utilizando como 

fundamento para compreender a questão central da pesquisa, bem como subsidiar a 

consecução dos objetivos traçados. Este referencial percorre pela literatura apresentando a 

discussão sobre a extensão universitária, economia solidária, empreendimentos econômicos 

solidários e processos de incubação desses empreendimentos. Com isso, o conhecimento 

desse referencial teórico possibilitou a elaboração de instrumentos de pesquisa, como os 

roteiros de entrevistas e de observação e a aplicação de técnicas de coleta de dados. 

 A primeira técnica de coleta de dados utilizada foi entrevistas semiestruturadas, que 

de acordo com Gray (2012) não são padronizadas e muitas vezes são utilizadas em análises 

qualitativas. Nelas, o entrevistador organiza um conjunto de questões em forma de roteiro 

sobre o tema que está sendo estudado, mas permite que o entrevistado fale livremente sobre 

assuntos que vão surgindo com o desdobramento das questões. As entrevistas utilizaram 

como instrumentos 04 (quatro) roteiros (apêndice) elaborados pelo autor com base no modelo 

proposto por Gray (2012). Eles foram aplicados durante o período de fevereiro a abril de 

2015 durante visitas à Associação e foram divididos da seguinte forma: 

1º - aplicado aos alunos em que as questões foram divididas em categorias abordando 

questões de identificação, discursão conceitual sobre temas envolvidos na pesquisa (extensão 

universitária e economia solidária), um debate sobre a relação entre as incubadoras e a 

Associação (motivação, missão, ações, resultados, dificuldades, melhorias, desafios, metas e 

sugestões) e a percepção dos alunos sobre a importância da extensão para sua formação 

acadêmica, pessoal e profissional, relação de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão e pretensão em continuar com algum trabalho extensionista ao fim do estágio; 

2º - aplicado aos produtores associados em que as categorias questionavam sobre o 

tempo de associado, relato sobre a realidade antes e depois da Associação, dificuldades 

enfrentadas, sugestões e avaliação do trabalho de intervenção das incubadoras; 

3º - aplicado à coordenação da Associação em que as categorias buscavam conhecer a 

história da Associação, como era sua dinâmica antes e depois do processo de incubação, 

quais as dificuldades enfrentadas, quais as ações desenvolvidas pela incubadora, eventuais 

sugestões de melhoria, quais os desafios e metas traçadas e avaliação da importância do 

trabalho de intervenção das incubadoras na Associação. 
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Importante destacar que esses três primeiros roteiros foram utilizados para tentar 

responder ao segundo objetivo específico de diagnosticar o trabalho extensionista das 

referidas incubadoras na Associação. 

4º - também aplicado à coordenação da Associação em que se pretendeu descrever o 

modo como se aplicava os princípios de cooperação, autogestão, econômico e solidariedade 

pela Associação, conforme colocado no terceiro objetivo específico desta pesquisa. Para 

tanto, o roteiro foi dividido em 04 (quatro) categorias equivalentes aos referidos princípios, 

em que foram elaboradas perguntas embasadas no referencial teórico e no termo de referência 

elaborado pelo Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES). Por possuir 

caráter semiestruturado, outras questões foram colocadas conforme a necessidade e em 

momentos oportunos no transcorrer da entrevista. 

A segunda técnica de coleta de dados utilizada foi a observação aberta não-

participante. Gil (1999) considera-a um elemento fundamental para a pesquisa, desde a 

formulação do problema, passando pela construção de hipóteses, coleta, análise e 

interpretação dos dados. Apresentou-se como aberta, pois os observados estavam cientes da 

observação. Foi do tipo não participante, uma vez que o observador atuou somente como 

espectador e não como um integrante participante. Também utilizou com instrumento um 

roteiro (apêndice) elaborado pelo autor com base num modelo proposto por Gray (2012), 

dividido em 04 (quatro) categorias: ambiente de trabalho, relações interpessoais, 

comportamento e trabalho. Foram especificadas características referentes a cada categoria. 

Foi realizada durante as visitas à Associação no período de fevereiro a abril de 2015 e 

registrada em blocos de anotação, sendo utilizada para auxiliar no diagnóstico do trabalho de 

intervenção das incubadoras na Associação, conforme rege o segundo objetivo específico. 

 Por fim, a terceira e última técnica de coleta de dados utilizada foi uma pesquisa 

bibliográfica, utilizada para auxiliar na descrição do perfil da Comunidade e da Associação 

conforme colocado no primeiro objetivo específico. Num trabalho essencialmente descritivo, 

utilizou-se de informações bibliográficas obtidas através publicações acadêmicas como 

revistas e boletins informativos, além de trabalhos de conclusão de curso como artigos, 

monografias, dissertações entre outros durante o período de janeiro a março de 2015. 

 As três técnicas de coleta de dados utilizadas nesta pesquisa reiteram a opinião de Yin 

(2007, p. 111) quando defende que “as entrevistas, as observações e a pesquisa documental 

ou bibliográfica são as fontes de evidências [...] mais comumente utilizadas ao realizar 

estudos de caso”. Portanto, reafirma a conformidade, adequação e a coerência em se optar 

pelas referidas técnicas no presente trabalho. 
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3.4 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Para análise dos dados coletados, optou-se pela técnica de análise de conteúdo, pois, 

segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2008), essa técnica busca descobrir a essência do 

conteúdo dos documentos. Zanella (2006) acrescenta ainda que ela trabalha com materiais 

textuais escritos, como aqueles que são resultados do processo de pesquisa, transcrições de 

entrevista e registros de observações, além de textos que foram produzidos fora do ambiente 

de pesquisa como jornais, livros e documentos internos e externos das organizações. 

Bardin (2010, p. 40) complementa que “aparece como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de 

conteúdo das mensagens”. Ainda segundo ela, envolve a execução de 03 (três) etapas: 

1º) Pré-análise: é a fase de escolha e organização do material. A escolha do material 

depende do que você procura e do que espera encontrar. Tem como orientação a questão 

norteadora ou problema de pesquisa e os objetivos. Após a reunião das informações obtidas 

nas entrevistas, nos documentos e nas anotações resultado das observações inicia-se o 

processo com uma leitura geral que ela chama de “leitura flutuante”. 

2º) Análise do material ou descrição analítica do conteúdo: o material é submetido a 

um estudo aprofundado orientado pela pergunta de pesquisa, pelos objetivos e pelo referencial 

teórico-metodológico. 

3º) Interpretação dos resultados, a inferência e a interpretação: é a etapa em que, de 

posse dos resultados, deve-se correlacionar o conteúdo do material com a base teórica 

referencial, a fim de torná-los significativos e válidos. 

 Seguindo esta metodologia proposta por Bardin (2010), a análise dos dados foi 

realizada da seguinte forma: na primeira etapa todo conteúdo coletado nas entrevistas e nas 

observações foi processado manualmente, considerando o caráter subjetivo das respostas e a 

importância de uma análise cuidadosa do seu conteúdo. Assim, as informações foram 

submetidas a uma leitura superficial, em que se buscou identificar o conteúdo geral das 

informações. Na segunda etapa foi feita a categorização das informações, utilizando-se como 

referência as características e questões relacionadas a cada categoria, conforme especificado 

nos instrumentos de pesquisa utilizados e com o intuito de atender aos objetivos propostos no 

trabalho. Na última fase da análise foi realizada uma análise mais aprofundada e detalhada das 

informações, buscando identificar a essência do conteúdo presente em cada mensagem, 

relacionando com a teoria apresentada no referencial teórico. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 Para que se possa conhecer efeitos e potenciais de ações de intervenção desenvolvidas 

pelas incubadoras de empreendimentos econômicos solidários, OASIS e IPES, na Associação 

de Trabalhadores de Agricultura Familiar da Comunidade Povoado Cruz, município de 

Currais Novos/RN, fez-se necessário, antes de tudo, conhecer o perfil histórico da 

Comunidade e da Associação. Posteriormente, foi realizado um diagnóstico do trabalho das 

ações de intervenção extensionista desenvolvidas pelas referidas incubadoras na Associação e 

a descrição do modo como se apresenta a aplicação dos 04 (quatro) principais princípios 

norteadores da economia solidária, quais sejam, cooperação, autogestão, econômico e 

solidariedade pela Associação. Posteriormente, os resultados possibilitaram a identificação de 

possíveis medidas que poderão contribuir para o aprimoramento do trabalho extensionista das 

referidas Incubadoras na Associação, bem como a busca pela conformidade e atendimento de 

prerrogativas estabelecidas nos planos de desenvolvimento, gestão e avaliação institucional da 

UFRN citados na contextualização desta pesquisa. 
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4.1 PERFIL DA COMUNIDADE E DA ASSOCIAÇÃO 

 

A Comunidade Povoado Cruz 

  

A Comunidade Povoado Cruz fica localizada na porção central, zona rural do 

município de Currais Novos, importante região do Seridó norteriograndense, a 23 (vinte e 

três) quilômetros de distância do centro da cidade, possuindo acesso facilitado pela rodovia 

BR-226.  

 

Fonte: www.cidades.ibge.gov.br (2015) 

 

O surgimento do povoado ocorreu por volta dos anos 20, quando a Casa Branca foi 

construída por Pedro Salustiano para sua filha, Maria Clementina e seu esposo Geraldo Garcia 

de Azevedo morar. Foi a primeira casa a ser construída no povoado, que ainda se chamava 

Malhada da Cruz. A partir dessa construção o povoado Cruz começou a crescer, dando início 

ao seu povoamento com a construção de novas casas, da igreja, e em 1983, do açude Úrsula 

Medeiros com capacidade inicial para 1.800 m³ construído para suprir as necessidades do 

povoado e da agricultura.  

Figura 1: Localização do Povoado Cruz 

http://www.cidades.ibge.gov.br/
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Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

A Comunidade é constituída de 300 famílias, com cerca de 1.200 habitantes, formada 

basicamente por pequenos produtores rurais, com vocação para agricultura irrigada. Possui 

em seu favor o já citado açude público com capacidade atual de 3.000 m³, o que favorece a 

plantação de alimentos em suas margens, sendo a fruticultura irrigada um cultivo comum aos 

agricultores do local. A renda do produtor familiar é oriunda, majoritariamente, dessa 

atividade agrícola ou da comercialização de frutas de forma in natura. 

 

Fonte: www.cidades.ibge.gov.br (2015) 

Figura 2: Açude Úrsula Medeiros 

Figura 3: Visão aérea do Povoado Cruz 

http://www.cidades.ibge.gov.br/
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Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

A escassez de recursos naturais é típica em todo o município, apresentando fortes 

limitações no uso agrícola, principalmente pela restrição na disponibilidade de água, pela 

erosão e por impedimentos no uso de maquinários, em decorrência do solo pedregoso, 

rochoso e acidentado. A partir de mobilização da própria Comunidade, foi construída uma 

Associação de Trabalhadores de Agricultura Familiar, com recursos do Ministério da Ciência 

e Tecnologia (MCT) e do Programa de Desenvolvimento Solidário (PDS-RN), através de 

projeto desenvolvido pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande 

do Norte (EMATER-RN). 

O projeto visava ao aproveitamento do excedente de fruta não comercializada, 

principalmente, no período de safra, quando a oferta se eleva e o preço cai. A Associação 

entrou em funcionamento no ano de 2002, passando por sucessivas melhorias, de iniciativa 

dos produtores, a partir do fomento inicial das instituições supracitadas. Atualmente, a renda 

do produtor familiar é oriunda, principalmente, dessa atividade. Recebe o apoio de 

instituições como a UFRN, o IFRN, o SEBRAE e a EMATER que exercem um trabalho de 

assessoria através de orientações que envolvem questões de ordem educacional, técnica, 

administrativa e financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: www.ufrn.br; portal.ifrn.edu.br; www.sebrae.com.br, emater.rn.gov.br  (2015) 

Figura 4: Acesso ao Povoado Cruz 

 

Figura 5: Parcerias 

 

http://www.ufrn.br/
http://www.sebrae.com.br/
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A Associação de Trabalhadores de Agricultura Familiar 

 

Buscar alternativas para driblar as dificuldades impostas pelas condições adversas do 

clima foi o motivo que levou alguns moradores do Povoado da Cruz a criar uma Associação 

de Trabalhadores de Agricultura Familiar, beneficiando e mudando a vida de pelo menos 28 

famílias. A Comunidade constituída de cerca de 300 famílias, com aproximadamente 1.200 

habitantes, é formada basicamente por pequenos produtores rurais. Tem como destaque a 

produção de polpas de frutas, que tem gerado uma fonte de renda viável e sustentável, e com 

isso tem conseguido fortalecer e fixar o homem no campo. 

 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

A Associação produz diferentes variedades de polpa de frutas: acerola, cajá, caju, 

goiaba, graviola, manga, mamão, maracujá, tamarindo e umbu do sertão e processa em torno 

de 1.000 Kg de polpa por semana em épocas regulares de chuva. Com o auxílio dos técnicos 

da EMATER local, em 2002 foi iniciado um projeto que com poucos equipamentos e 

trabalhando com frutas da época, começou uma atividade de incentivo aos produtores com 

técnicas de irrigação, aproveitando a água do Açude "Úrsula Medeiros", que abastece a 

Comunidade. Em 2005, aconteceu o primeiro incentivo financeiro.  

Figura 6: Associação de Trabalhadores de Agricultura Familiar 
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Fonte: Elaboração própria (2015) 

Figura 7: Polpas de Frutas 
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O projeto conseguiu um empréstimo do Programa Desenvolvimento Solidário - PDS, 

que proporcionou a reforma do prédio e a compra de uma despolpadeira, dosadora e freezer, e 

assim oficializando a inauguração oficial no ano seguinte. Com uma estrutura razoável, a 

Associação foi incluída no projeto do Governo Federal, o Compra Direta, um programa de 

aquisição de alimentos da agricultura familiar, o que motivou os associados. Porém, o maior e 

mais difícil desafio ainda vinha pela frente: a certificação do Ministério da Agricultura. Foram 

mais dois anos de muitas exigências, regulamentação e persistência. Só em 2010, o feito foi 

comemorado, sendo a primeira Associação rural do estado a receber esta certificação, 

autorizando-a a visualizar novos horizontes, com possibilidade de negócios de 10 tipos de 

produtos e ampliação das vendas. Para isso, teve-se que ficar dois anos parados para 

conseguir a certificação. 

 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

Figura 8: Máquinas e Equipamentos 
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A Associação também faz parte do Programa Nacional da Merenda Escolar (PENAE), 

que incentiva os municípios a adquirirem, no mínimo, 30% de produtos oriundos da 

agricultura familiar para a merenda escolar. Mas, o prazo de pagamento é de 40 dias, o que 

dificulta o seu funcionamento, pois não há capital de giro suficiente e esse prazo é 

considerado muito longo para honrar com as despesas como energia elétrica que chega até R$ 

600 reais por mês, o que muitas vezes obriga a concessão de empréstimos para honrar com os 

compromissos financeiros.  

O trabalho na Associação é feito totalmente por mulheres, todas ligadas aos 

produtores. Eles entram com a matéria prima, e elas produzem a polpa. O processo de 

produção é bastante elaborado, tudo regularizado pelos órgãos fiscalizadores. Em um primeiro 

momento da produção era composto por seis etapas. A primeira etapa era o recolhimento das 

frutas, a partir desse recolhimento as frutas eram enviadas para fábrica, e eram descascadas, e 

depois passavam pelo processo de despolpa, em seguida, as frutas já em processo de polpa, 

partiam para o envase, e o fechamento da embalagem. Todos esses procedimentos eram feitos 

a mão e após essas etapas o produto estava pronto para comercialização. Agora, com a 

disponibilidade de máquinas, as frutas chegam e passam por dois processos de lavagem, um 

apenas com água e outro com 15% de cloro na água. Depois as frutas passam por um novo 

processo de seleção, mais minucioso, já que a fruta vem selecionada pelo produtor e, a partir 

daí, segue para a retirada da casca, a fabricação da polpa e processo de embalagem, tudo feito 

a partir de máquinas industriais, onde os associados só tem o trabalho de manuseá-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

Figura 9: Etapas de produção 
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4.2 DIAGNÓSTICO DO TRABALHO DAS INCUBADORAS NA ASSOCIAÇÃO 

 

 Neste tópico são apresentados os pontos necessários para se diagnosticar o trabalho de 

intervenção das incubadoras na Associação. Para tanto, inicialmente é feita uma breve 

descrição do perfil das incubadoras OASIS e IPES. Posteriormente é apresentada a análise de 

conteúdo das entrevistas e das observações, destacando a percepção dos alunos bolsistas, dos 

produtores associados e da coordenação da Associação sobre o trabalho intervencionista. 

 

A Incubadora OASIS 

 

Fundada em 2006, a Organização de Aprendizagem e Saberes em Iniciativas 

Solidárias – OASIS é uma incubadora de empreendimentos populares solidários coletivos, 

econômicos e sociais, que contempla atividades integradas de Ensino (processar 

aprendizagens), Pesquisa (sistematizar saberes) e Extensão (socializar tecnologias) junto a 

jovens estudantes da agricultura familiar, preparando-os política e tecnicamente para o 

trabalho coletivo, a partir de projetos de intervenção voluntária de interesse público, em 

comunidades e escolas da rede pública de ensino. É responsável pela elaboração de projetos 

de extensão que articula esforços da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES do Ministério do Trabalho e Emprego 

- MTE no intuito de apoiar e fortalecer a economia solidária no estado do Rio Grande do 

Norte através de ações extensivas que permitem a aplicação de metodologias de incubação em 

iniciativas sociais e solidárias na região metropolitana de Natal e no Seridó Potiguar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.incubadoraoasis.org.br (2015) 

Figura 10: Logotipo da Incubadora OASIS 

 

http://www.incubadoraoasis.org.br/
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Desenvolve, ainda, ações junto a Empreendimentos Econômicos Solidários, 

preparando trabalhadores – jovens e adultos – para o trabalho e a produção via ato associativo 

e cooperativo na perspectiva do cooperativismo popular e da Economia Solidária. Atualmente 

a equipe que atua na Incubadora é composta por professores, técnicos e estudantes das mais 

variadas formações e níveis graduação, especialização, mestrado e doutorado, que 

estabelecem intercâmbios com grupos de estudos e incubadoras de outras instituições 

garantindo à OASIS um caráter multidisciplinar e interdisciplinar. 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Dentre os principais trabalhos desenvolvidos, destacam-se a Intervivência 

Universitária OASIS; Curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Cooperativas; 

Residência Agrária - Pós-graduação latu sensu - Especialização em Economia Solidária e 

Desenvolvimento Territorial; Avaliação e Gestão Estratégica do Programa Minha Casa Minha 

Vida - MCMV: Definindo Metodologia de Monitoramento, Avaliação e Retroalimentação; 

Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários; Análise Qualitativa do ICV em 

Territórios Potiguares; Pesquisa e Extensão na Cadeia da Cajucultura; Gestão de Territórios 

Rurais no Mato Grande; Pesquisa de Relações de Gêneros na Reforma Agrária; Programa de 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – PDSTR; Qualidade do Trabalho em 

Empreendimentos Econômicos Solidários da Reforma Agrária; Chamada Pública MEC – 

PROEXT 2015/2016; Mapeamento da Economia Solidária no RN e a Pesquisa em Trabalho 

Voluntário. 

Figura 11: Intervenção da Incubadora OASIS na Associação 

http://incubadoraoasis.org.br/site/chamada-publica-mctcnpq-2012-programa-de-desenvolvimento-sustentavel-de-territorios-rurais-pdstr/
http://incubadoraoasis.org.br/site/chamada-publica-mctcnpq-2012-programa-de-desenvolvimento-sustentavel-de-territorios-rurais-pdstr/
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A Incubadora IPES 

 

A Incubadora de Projetos em Economia Solidária - IPES foi criada a partir de um 

projeto de potencialização das atividades da Incubadora de Articulação e Fortalecimento de 

Empreendimentos Solidários - AFESOL, desenvolvido pela professora Dr.ª Márcia Cristina 

Alves no campus de Currais Novos em março de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: incubadoraafesol.blogspot.com.br (2015) 

 

Incubada pela a Organização de Aprendizagem e Saberes em Iniciativas Solidárias - 

OASIS, através da coordenação do professor Dr. Washington José de Sousa, a IPES 

desenvolve atividades de mapeamento da cadeia produtiva do leite, incubação de associações 

e ações de responsabilidade social para o desenvolvimento de novos atores em comunidades 

do município de Currais Novos/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.incubadoraipes.org.br (2015) 

Figura 12: Logotipo da Incubadora AFESOL 

 

Figura 13: Logotipo da Incubadora IPES 

 

http://www.incubadoraipes.org.br/
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Fundada oficialmente em abril de 2013, a IPES inicia uma nova etapa de processos em 

desenvolvimento social. Atualmente é composta por um quadro funcional formada por 02 

(dois) coordenadores, 09 (nove) alunos bolsistas do curso de administração e 03 (três) 

voluntários, além de professores e outros interessados que, eventualmente, exercem algum 

trabalho extensivo na incubadora. Tem como objetivo principal a retroalimentação da 

extensão universitária através do desenvolvimento de ações de intervenção junto aos 

empreendimentos econômicos solidários da região. 

 

 

Fonte: Boletim Informativo AGECOM (2015) 

 

A IPES faz parte de um projeto de extensão que conta com a participação de 

estudantes dos cursos de Administração, Letras e Turismo do CERES Campus de Currais 

Novos. O projeto atende, inicialmente, a grupos de pescadores e a produtores de leite e polpa 

de frutas, enquanto realiza um levantamento das associações locais. Os dados são utilizados 

para que a incubadora possa conhecer as necessidades das associações e possa  atuar junto ao 

governo na busca por políticas públicas direcionadas aos grupos da região. No momento, a 

mesma trabalha com três associações: a Associação de Desenvolvimento Comunitário do 

Povoado Totoró; a Associação de Trabalhadores de Agricultura Familiar; e Associação de 

Moradores do Matadouro no Bairro Silvio Bezerra, todas em Currais Novos/RN. 

Figura 14: Grupo de alunos da IPES 
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Análise de conteúdo das entrevistas e das observações 

  

 Em conjunto com a descrição do perfil da Comunidade Povoado Cruz e da Associação 

de Trabalhadores de Agricultura Familiar e atendendo ao disposto no segundo objetivo 

específico em diagnosticar o trabalho de intervenção das incubadoras na Associação, neste 

tópico é apresentada a análise de conteúdo das entrevistas e das observações. Para tanto, a 

análise foi realizada em quatro etapas conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 01: Etapas da análise de conteúdo 

ETAPA ESPECIFICAÇÃO 

1ª Entrevista com alunos bolsistas 

2ª Entrevista com produtores associados 

3ª Entrevista com a coordenação da Associação 

4ª Apresentação das observações 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

 Na primeira etapa as entrevistas foram realizadas com 02 (dois) alunos, sendo um 

pertencente à incubadora OASIS (Aluno 01) e outro à incubadora IPES (Aluno 02). Ambos 

foram selecionados para entrevista em razão do trabalho mais efetivo que exercem junto à 

Associação se comparado aos demais alunos. As questões foram divididas em 05 (cinco) 

categorias (apêndice) abordando desde a identificação parcial dos alunos, discursão conceitual 

sobre os temas centrais (extensão universitária e economia solidária), relação entre 

incubadoras e Associação, importância da extensão para formação acadêmica pessoal e 

profissional, indissociabilidade ensino/pesquisa/extensão e pretensão em continuar com 

algum trabalho extensionistas ao fim do estágio.  

Na segunda etapa as entrevistas foram realizadas com 04 (quatro) produtores 

associados, considerando aqueles com maior tempo de associação e que mais participaram das 

assembleias, possuindo, portanto, um perfil mais coerente e adequado para melhor contribuir 

com a pesquisa. As questões foram divididas em 04 (quatro) categorias (apêndice) com o 

intuito de conhecer o tempo de associado, descrever a realidade antes e depois do processo de 

incubação, identificar as dificuldades enfrentadas, indicar sugestões de melhoria e avaliar o 

trabalho das incubadoras na Associação.  
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Na terceira etapa a entrevista foi realizada com a coordenadora da Associação. A 

escolha pela mesma deu-se em razão da mesma estar a frente da Associação desde sua 

fundação, conhecendo toda história, evolução, mudanças, processos, parcerias, produtores e 

demais questões relacionadas, possuindo, portanto, o perfil ideal para a pesquisa. As questões 

foram divididas em 02 (duas) categorias (apêndice) envolvendo perguntas referentes à própria 

Associação e outras discutindo o trabalho das incubadoras na mesma.  

Na quarta etapa as observações foram apresentadas obedecendo às características 

atribuídas às 04 (quatro) categorias (apêndice) selecionadas, quais sejam, ambiente de 

trabalho, relações interpessoais, comportamento e trabalho. Elas foram registradas em blocos 

de anotação durante as visitas realizadas à Associação e transcritas neste trabalho. 

Considerando a essência da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2010), os depoimentos foram transcritos conforme interpretação pessoal do autor e 

relacionados com a teoria apresentada no referencial teórico, como forma de fundamentá-los e 

torná-los válidos. Apesar da análise ter sido realizada por etapas, os resultados foram 

apresentados em um conjunto único, levando em consideração o conteúdo das respostas que 

mais frequentemente foram colocadas pelos entrevistados conforme se segue.  Inicialmente 

foi apresentada a identificação parcial dos alunos participantes da pesquisa, questionando 

sobre o curso, em qual período letivo se encontra e de qual incubadora faz parte.  

O primeiro aluno (Aluno 01) faz parte do curso de Engenharia Química do Centro de 

Tecnologia do Campus Central em Natal/RN, atualmente cursando o 8º período e pertencente 

a Organização de aprendizagem e Saberes em Economia Solidária – OASIS. 

 O segundo aluno (Aluno 02) faz parte do curso de Administração do Centro de Ensino 

Superior do Seridó – CERES,  localizando no município de Currais Novos/RN, atualmente 

cursando o 9º período e pertencente a Incubadora de Projetos em Economia Solidária - IPES. 

(Aluno 02) 

 

 Para que houvesse o comprometimento e a lucidez nas ações desenvolvidas pelas 

incubadoras, considerou-se de fundamental importância a compreensão dos temas centrais 

envolvidos nesta pesquisa. Neste sentido, foi apresentada a conceituação dos temas extensão 

universitária e economia solidária pelos alunos. 

 

A extensão universitária é uma atividade acadêmica em que a universidade 

realiza junto à comunidade para mostrar e disponibilizar seu conhecimento 

através do ensino e pesquisa adquirido. (Aluno 01) 
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Extensão universitária é uma ação da universidade para com a comunidade 

da sua região. Em outras palavras, a extensão aproxima o corpo universitário 

do ambiente externo, possibilitando a troca de experiências, onde a 

instituição entra com o conhecimento teórico, unido com a experiência dos 

incubados, com objetivo de encontrar o melhor caminho para a comunidade. 

(Aluno 02) 

 

 

 Estas interpretações seguem o entendimento de Souza (2005, p. 11) quando considera 

que a extensão universitária configurar-se como: 

 

Um processo educativo que envolve ações de caráter cientifico, cultural e 

artístico, voltadas para a integração da instituição universitária, 

possibilitando, assim, uma efetiva participação da universidade na sociedade, 

reconhecendo em ambas as possibilidades de aprendizagem e 

desenvolvimento do saber popular e científico. 

 

Complementando, Menezes (2010) considera que é papel da extensão refletir acerca 

de caminhos da educação, para a construção do conhecimento em direção às práticas, às 

reivindicações e aos aprendizados. Não basta assumir-se como produtor de conhecimento, 

como construtor da ciência, mas também, como criador de novos contextos que se enraízam 

em uma ética social que compartilha a vida de forma coletiva. A extensão é um processo de 

aprendizagem vivencial, reflexivo e dialógico, de formação humana, social e profissional. Ao 

perceber a extensão como produtora de um conhecimento vivencial, também se assume a 

tarefa de produção de consciência e conhecimento que gere transformação. 

O entendimento acerca do conceito de extensão universitária foi uníssono entre os 

alunos participantes, ou seja, ambos consideram que o conhecimento produzido e trabalhado 

na universidade atinge as mais diversas experiências sociais como, por outro lado, o 

conhecimento popular afeta e contribui para o desenvolvimento do conhecimento científico. 

Assim, a extensão deve articular o conhecimento científico com o conhecimento popular, 

numa troca em que ambos são favorecidos. 

 No que se refere à economia solidária, os alunos apresentaram os seguinte conceitos: 

 

A economia solidária é uma forma de autogestão que busca formar 

cooperativas e associações para valorizar o ser humano e não o capital. 

(Aluno 01) 

 

Eu costumo dizer a todos que me perguntam o significado da economia 

solidária que é o inverso da economia tradicional que todos conhecem, onde 

se busca a maximização dos lucros acima de tudo. Na economia solidária 

segue outra vertente, através dos preceitos do cooperativismo e o 

associativismo, onde os membros buscam um trabalho coletivo, onde eles 

estão unidos por um bem maior que é o crescimento de todos. (Aluno 02) 
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 Percebeu-se que ambos consideram a economia solidária como uma alternativa viável 

e mais justa se comparada aos contrastes de um modelo tradicional capitalista que tanto 

distancia as mais diversas camadas sociais. Corroborando com esta afirmação, Singer (2002, 

p. 10) defende que “a economia solidária surge como modo de produção alternativo ao 

capitalismo, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o 

direito à liberdade individual”. Na presente pesquisa, é feita uma relação entre práticas 

extensionistas e a aplicação de princípios norteadores da economia solidária, sendo 

fundamental para a compreensão do papel das incubadoras junto à Associação. 

 Nas questões referentes às incubadoras, no tocante às motivações que levaram os 

alunos entrevistados a fazer parte delas, o aluno 01 considerou a metodologia de trabalho 

como ponto crucial para participar da OASIS. O aluno 02 considerou o desafio de poder 

colaborar com o desenvolvimento da Associação, trabalhando com os produtores e seus filhos 

numa possibilidade de ajudar na busca por um caminho mais seguro e planejado. 

Quando indagados sobre a missão das incubadoras, a OASIS apresentou a seguinte: 

“desenvolver e aplicar estratégias inovadoras de ensino, pesquisa e extensão qualificando o 

ato solidário, respeitando o meio ambiente e promovendo a vida” (Aluno 01). A IPES não 

possui missão definida, sendo, portanto, uma sugestão. Neste sentido, Porto (2008) destaca a 

importância da missão quando considera que a mesma representa a razão de existência de 

qualquer organização e que, no caso, deve abranger o propósito básico de atuação da 

incubadora em transmitir seus valores aos alunos integrantes e às comunidades assistidas. 

 A importância do trabalho extensionista para formação acadêmica, profissional e 

pessoal dos alunos participante da pesquisa foi outra questão discutida. Os relatos exaltavam 

a grande experiência vivenciada e a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eles 

aprendiam na teoria em sala de aula. Mudanças na forma de pensar e agir como aluno e 

profissional, inclusive ampliando a ideia antes restrita de se trabalhar exclusivamente em uma 

grande empresa ou passar num concurso, para poder realizar trabalhos comunitários, em 

poder contribuir com o outro, em crescer como ser humano. A limitação surge quando 

consideram que essa oportunidade se restringe a poucos alunos, quando o ideal seria expandir 

o projeto para que outros tenham o privilégio de trabalhar com a extensão universitária. 

 

Essa oportunidade me fez crescer como aluno, mudou minha postura como 

profissional, mas principalmente, me fez evoluir como pessoa. Cresci como 

ser humano. O conhecimento adquirido na IPES complementou de forma 

prática o que eu vi e estou vendo em sala de aula. Mas infelizmente são 

poucos alunos que têm a oportunidade de participar de um projeto de 

extensão. (Aluno 02) 



63 

 

Nesse sentido, Paulo Freire (2010) fortalece a ideia quando defende que a participação 

de alunos em projetos de extensão universitária proporciona não só a oportunidade de aplicar 

na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, contribuindo, assim, para sua 

formação acadêmica, como também possibilita o aprendizado recíproco entre incubadores e 

assistidos, na medida em que não é considerada apenas como uma ação de intervenção social, 

onde somente a universidade é a detentora do conhecimento, isto é, a comunidade oportuniza 

o aprendizado da academia em uma relação mútua de intercâmbio de saberes.  

No que se refere à formação profissional e pessoal, Fernandes (2012) acrescenta 

afirmando que a formação do acadêmico é tomada como fundamento do processo educativo 

implementado na universidade, uma vez que contribuirá para sua compreensão como ser 

socialmente responsável e livre, capaz de refletir sobre o vivido e o aprendido em sala de aula 

e outros espaços, como na comunidade, que vão construindo cotidianamente sua identidade 

pessoal e profissional, ou seja, na formação de suas competências. No entanto, Mendonça e 

Silva (2002) alerta que poucos são os que têm acesso direto aos conhecimentos gerados na 

universidade pública e que a extensão universitária é imprescindível para a democratização 

do acesso a esses conhecimentos, assim como para o redimensionamento da função social da 

própria universidade, principalmente se for pública. 

O princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão foi outro ponto 

abordado, na medida em que os depoimentos acusaram a presença desse tripé acadêmico 

desde o início do projeto na incubadora. Antes de saírem a campo efetivamente, eles tiveram 

um período de estudo e treinamento para poderem, posteriormente, aplicarem na Associação. 

Quando da experiência prática, os conhecimentos adquiridos com o ensino e a pesquisa em 

sala de aula foram utilizados para auxiliar nas possíveis soluções através do trabalho 

extensionista aplicado diretamente na Associação. 

 

Achei que nessa experiência no Povoado Cruz iria realizar apenas um 

trabalho de extensão, mas quando fui a campo percebi que, além da 

extensão, o ensino e a pesquisa estavam juntos no processo. (Aluno 01) 

 

Com certeza, esse tripé é fundamental para a execução de um bom trabalho 

dentro da IPES. O ensino e a pesquisa fazem parte da primeira etapa do 

processo de incubação. Antes de realmente cair em campo, tivemos que 

passar por um longo período de estudo e treinamento.  E mesmo depois de 

todo esse processo, quando entramos em campo, aí que tivemos que estudar 

e pesquisar ainda mais, tanto para registrar nossas atividades, transformar em 

trabalho científico, quanto para pesquisar possíveis soluções para o processo 

de incubação. (Aluno 02) 
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A proposta acadêmica da universidade compõe a integração do referido tripé, na 

medida em que trabalha com a oferta do ensino, a realização da pesquisa e a promoção da 

extensão, primando pela formação de quadros profissionais. Esta interação reafirma o 

conteúdo apresentado pelo Art. 207 da Constituição Federal que estabelece que “as 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão”. 

Em contrapartida, Pedro Demo (2001) considera essa trilogia arcaica, uma vez acredita 

que seria mais correto substituir ensino por educação e faz pouco sentido manter a extensão 

como algo fora da organização curricular. O desafio da cidadania geralmente despachado para 

a extensão permanece algo extrínseco, voluntário e intermitente, quando, na verdade, deveria 

ser considerada a alma do currículo. 

Os alunos ainda responderam uma questão referente à pretensão em continuar com 

algum trabalho extensionista ao fim do estágio na incubadora. As respostas demonstraram o 

interesse de ambos, inclusive como base para elaboração de trabalho de conclusão do curso de 

graduação e estímulo para participação em programa de pós-graduação na área de 

metodologias de incubação de empreendimentos econômicos solidários. 

 

Se eu conseguir realizar os meus planos, com certeza irei continuar 

participando de alguma atividade de extensão. Eu pretendo entrar no 

mestrado da UFRN, e, com certeza, minha dissertação será com base na 

temática. Vou batalhar pra realizar esse objetivo, vou me informar com os 

professores, para poder me preparar pra entrar no mestrado. (Aluno 02) 

 

Numa análise pessoal a continuidade da participação de alunos em trabalhos 

extensionistas reflete um momento de importante relevância para consolidação do saber 

acadêmico, social e articulador da universidade. Entretanto o grande benefício advém das 

práticas sociais através das ações de extensão e do convívio com as comunidades assistidas. 

Esse convívio traz reflexões particulares entre os alunos e os motiva a perpetuarem o 

sentimento de transformação social, fazendo com que muitos deles revejam conceitos antes 

conservadores e os percebam agora de uma forma mais solidária. 

Numa discursão mais informal sobre a relação entre as incubadoras e a Associação, 

os depoimentos destacaram a desmotivação dos produtores pelo seu trabalho antes da 

intervenção das incubadoras, principalmente porque eles não estabeleciam um relacionamento 

mais próximo e adequado com a Associação, além da necessidade de aprimoramento nos 

processos de produção e problemas relacionados à escassez de água com a falta de chuvas. 
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 Em contrapartida, percebeu-se certo grau de organização na própria Associação se 

comparado às outras assistidas pelas incubadoras em outras regiões. No entanto, precisava de 

ajustes, sobretudo na área de gestão administrativa e adequações no relacionamento com os 

produtores. Neste contexto, França Filho (2006) afirma que as incubadoras têm como objetivo 

contribuir para que as organizações, no caso, a Associação, possam superar as barreiras 

existentes nos primeiros anos de sua constituição, muitas vezes oferecendo-lhes um ambiente 

apropriado e dotado de assistência para capacitação técnica e gerencial.  

Com esse propósito, o trabalho das incubadoras na Associação foi se desenvolvendo 

como forma de aprimorar determinados processos de gestão administrativa, descentralizando 

atribuições, melhorando a distribuição de tarefas e estimulando a participação dos produtores 

em todo processo, além de recuperar a capacidade de produção de frutas. Também se 

destacou o trabalho de integração entre a Associação e os produtores, procurando melhorar e 

fortalecer o relacionamento entre eles. As incubadoras fazem o importante papel de elo 

articulador entre os dois. Os encontros realizados entre as incubadoras e produtores serviram 

de incentivo para que eles participassem mais ativamente de todos os processos, 

principalmente das assembleias, falando mais abertamente sobre os problemas vivenciados, 

conforme depoimento da coordenação da Associação: 

 

A Universidade está trabalhando mais na questão administrativa dentro da 

Associação, melhorando os processos, elaboração de documentos entre 

outros assuntos ligados a gestão. No campo, o trabalho é feito no sentido de 

melhor integrar os produtores com a Associação, fortalecendo o elo entre os 

dois. Os estudos realizados serviram de incentivo para eles participassem 

mais ativamente das assembleias e falassem mais abertamente dos problemas 

vivenciados no seu local de trabalho. Para isso eles começaram a fazer 

reuniões e palestras com os produtores no sentido de poder auxiliar na 

solução dos problemas vividos, orientações com relação do dinamismo e a 

maneira correta de se trabalhar na agricultura, manuseio correto das frutas, 

cultivo, irrigação, transporte. (Coordenadora) 

 

Além dessas ações, relatou-se a assistência direta aos associados e filhos através de 

treinamentos e oficinas diversas, no intuito de promover a capacitação, autoestima e confiança 

no trabalho; a intermediação com o SEBRAE, num trabalho de consultoria técnica com 

agrônomos para adequação e manejo de terras na comunidade; a realização de um DRP 

(Diagnóstico Rápido Participativo) no início, com o propósito de identificar possíveis causas 

e efeitos de problemas que estavam dificultando o desenvolvimento das atividades na 

Associação, em que se percebeu problemas na gestão administrativa, baixa participação dos 

produtores e dificuldades no fornecimento da matéria prima para Associação. 
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De acordo com Gomes (2008), a aplicação de um diagnóstico rápido participativo 

pressupõe a inclusão de todos no processo decisório, passando pelo controle das partes sobre a 

execução e a avaliação dos resultados pretendidos. Ou seja, participar, neste caso, é tomar 

parte das decisões e ter parte dos resultados. Um processo participativo deve proporcionar a 

oportunidade de avaliação de si e da cultura do grupo a que pertence, capacidade reflexiva 

sobre os efeitos de vida cotidianos, capacidade de criar e recriar não somente objetivos 

materiais, mas, também, e, fundamentalmente, criar e recriar formas novas de ver a vida e de 

convivência social. As técnicas de diagnóstico e planejamento participativo devem valorizar, 

por sua vez, o processo de obtenção de informações. É importante que este processo seja um 

fator de formação e discussão política no seio da comunidade. Os dados devem ser utilizados, 

principalmente, pela própria comunidade. 

 A intervenção das incubadoras auxiliou no crescimento da Associação e trouxe 

resultados positivos para comunidade, a exemplo de algumas mulheres que antes trabalhavam 

exclusivamente lavando roupas e agora fazem parte da Associação na etapa de processamento 

das frutas; os filhos de alguns produtores intensificaram os estudos, inclusive atuando na área 

de processamento de alimentos no IFRN em Currais Novos; o incentivo a não utilização de 

agrotóxicos; o fornecimento de itens para merenda escolar por vias institucionais e 

participação em doações para eventos culturais na comunidade. 

 

Alguns filhos de produtores estudam no IFRN na área de alimentos. Isso se 

deve muito às oficinas promovidas pelas incubadoras. O diferencial em não 

utilizar o agrotóxico. A Associação fornece os produtos para merenda 

escolar. E as parcerias com os eventos culturais da comunidade. Tudo isso 

contribui para o desenvolvimento da comunidade. (Coordenadora) 

 

Com os problemas oriundos da escassez de chuvas, o que resultou no baixo volume de 

água do açude que abastece a comunidade, as atenções se voltaram para o desenvolvimento de 

medidas que amenizassem esse problema, como alternativas para irrigação, melhoria da 

qualidade da água e das frutas e maneiras corretas de se trabalhar na agricultura. Daí a 

importância do firmamento das parcerias com outras instituições como IFRN, SEBRAE e 

EMATER, sempre com a interseção das incubadoras da UFRN. O trabalho de aproveitamento 

do rejeito da polpa foi outra medida de grande importância para Associação, uma vez que 

tudo que antes iria para o lixo passou a ser processado e utilizado como ração para o gado e 

insumos para adubação na irrigação das plantações. Numa perspectiva publicitária, destacou-

se a criação de uma página na internet como forma de melhorar a divulgação dos produtos e 

aumentar o número de clientes, logo, impulsionar o volume de vendas. 
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Neste contexto, Navarro (1999) alerta que, em se tratando de extensão rural, a equipe 

de incubadores, caso pretenda obter bons resultados, deve trabalhar em nível de comunidade 

com diagnóstico rural, lembrando que cada comunidade é diferente, levando esse diagnóstico 

a um planejamento, para que o próprio homem rural possa atuar com autonomia de sua 

própria mudança, sem que haja a dependência permanente de instituições parceiras. 

Portanto, o trabalho das incubadoras foi avaliado como positivo, uma vez que, 

segundo os entrevistados, trouxe e traz importantes benefícios para a Associação, para os 

produtores e para comunidade. Vários estavam desacreditados e com autoestima baixa antes 

da intervenção extensionista. Alguns já consideravam como perdida a produção de goiaba, 

por exemplo. Daí a importância da intercessão das incubadoras junto à equipe do SEBRAE 

para solução desse problema. Para a coordenação da Associação, a importância maior do 

trabalho das incubadoras surge por fortalecer a relação entre os produtores e a própria 

Associação, agindo como intermediador, valorizando o papel de cada associado, estimulando 

a participação dos envolvidos e aprimorando os processos de gestão. 

 Outro assunto discutido fez referência às dificuldades encontradas pelos entrevistados 

nas três percepções. Para as incubadoras, as principais dificuldades percebidas foram a 

distância do Campus Central em Natal para o povoado que está situado no município de 

Currais Novos, o que por vezes atrapalhava o acompanhamento das atividades e, como 

consequência, limitava o trabalho de intervenção no caso da OASIS; a mudança de hábitos, 

resistência e desconfiança inicial de alguns produtores em se adaptar e aceitar as sugestões 

colocadas pelas incubadoras; a participação insuficiente dos associados nas assembleias; no 

caso da IPES, as dificuldades foram mais de ordem interna, considerando a restrita 

experiência da equipe de alunos no início; a não aprovação de projeto de extensão em um 

determinado momento, o que resultou em problemas de ordem financeira e limitava a 

quantidade de alunos participantes, comprometendo o adequado acompanhamento e 

continuidade das atividades extensionistas. 

Para os produtores associados, as dificuldades mais vividas são oriundas da seca. A 

escassez de chuva acaba reduzindo o volume do açude que abastece a comunidade, o que 

resulta na má qualidade da água utilizada e, consequentemente, na redução da qualidade 

nutritiva das frutas. Esse problema é destacado Medeiros (2008) quando afirma que as 

economias que estão baseadas essencialmente na agricultura são altamente sensíveis às 

condições climáticas. Assim, são também os ganhos e a segurança alimentar daqueles que 

participam diretamente dessas atividades, abastecendo-se de entradas ou usando suas saídas 

para produzir outros bens e serviços.  
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Desse modo, esses ambientes rurais tornam-se vulneráveis pela sua localização ser em 

áreas propensas à seca. Isso os obriga a utilizarem da forma mais racional possível os recursos 

hídricos disponíveis, além do desenvolvimento de técnicas de aproveitamento da água nos 

períodos restritos de chuva. Outra dificuldade relatada por eles é a sazonalidade da produção, 

uma vez que muitos clientes querem adquirir alguns produtos ao longo do ano, enquanto que 

a safra acontece em determinados períodos do ano, impossibilitando a efetivação da compra 

em logo prazo. Nesse sentido, Pereira (2008) considera que as associações rurais podem 

planejar suas vendas de acordo com a programação da safra de determinados produtos, 

obedecendo aos períodos de chuva, épocas de colheita e em sintonia com a necessidade de 

demanda dos clientes. Essas informações facilitam a implementação de projetos e programas 

junto aos agricultores, de forma que haja o aproveitamento das oportunidades de venda, 

evitando o desperdício da produção. 

 No entanto, a principal dificuldade apresentada no momento são as oportunidades de 

venda, uma vez que eles ficam reféns de programas governamentais que dependem de 

licitação, retardando a negociação e que muitas vezes não absorvem toda a produção. 

 

Pra melhorar a nossa situação seria muito bom se tivessem mais alternativas 

pra gente vender nossos produtos. Muitas vezes as prefeituras não compram 

porque, como tudo é feito por licitações, elas acabam escolhendo os produtos 

com menor preço, esquecendo a nossa qualidade (Produtor) 

 

Para a coordenação da Associação, o problema da seca também foi evidenciado; 

assim como para os produtores, as alternativas de escoamento da produção também foram 

colocadas como principal problema, o que resultou em outro, o armazenamento dos produtos. 

Com o alto volume da produção e a restrita demanda de vendas, o estoque acabou ficando 

alto, dificultando o armazenamento e a conservação das polpas. 

 

Esse é o principal problema enfrentado pela Associação no momento. As 

vendas. A gente fica refém dos programas do governo e isso limita muito 

nosso potencial de venda, fazendo com que o estoque fique lotado de polpas 

correndo o risco de ficarem vencidas. (Coordenadora) 

 

Destacou a falta de um transporte adequado para Associação, ou seja, um veículo 

refrigerado para transportar os produtos para as cidades vizinhas, bem como a necessidade de 

uma câmara fria de maior capacidade. Por fim, colocou a restrita participação dos associados 

nas assembleias, o que dificulta muito a participação de todos nas decisões e demais assuntos 

colocados em pauta. 
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Segundo Coelho (2010), a intervenção de caráter participativo tem a intenção de criar 

espaços dialogicamente interativos e discursivamente mediados. Nessa concepção, a 

participação do grupo envolvido pela intervenção está presente desde os atos de 

problematização até os atos de decisão, incluindo, ainda, os momentos de consentimento 

explícito para atuação externa no local. 

Complementando, Freire (2010, p. 69), afirma que “a educação é comunicação, é 

diálogo, na medida em que não é a transferência de saber”. Considerou que é possível educar 

por meio da extensão, e a partir dela, levar adiante e aprimorar conhecimentos. Entretanto, 

entendeu que a metodologia observada nas atividades de extensão rural, não deve ser 

identificada como isenta da essência educativa. Observou que o trabalho realizado não deve 

ser resumido ao simples ato de transferência de informações, em que não ocorre o diálogo, a 

comunicação. Daí a importância do intercâmbio de saberes entre a equipe de incubadores e o 

grupo assistido, no caso, a Associação, numa via de mão dupla de conhecimento. 

Diante das dificuldades apresentadas, outra questão foi discutida no que concerne à 

identificação de sugestões de medidas que possam eventualmente contribuir para o 

aprimoramento desse trabalho extensionista, potencializando os resultados não só para as 

incubadoras, como também para própria Associação, por ser o espaço de investigação desta 

pesquisa. Inicialmente, os depoimentos revelaram que podem ser feitos ajustes nos próprios 

projetos de extensão, no sentido de assegurar recursos para continuidade destes, mantendo ou 

ampliando o número de alunos bolsistas para o melhor acompanhamento dos trabalhos em 

andamento. A questão da ampliação das alternativas de venda para a Associação já foi citada 

e é o ponto mais preocupante. Uma sugestão que poderia auxiliar na solução desse problema, 

seria a presença de um vendedor externo, como forma de alavancar o volume de vendas.  

A adoção de medidas para o melhor aproveitamento da água também se configura 

como sugestão para irrigação, como a perfuração de poços por exemplo. A ampliação de 

parcerias para solução de problemas técnicos como o monitoramento da qualidade da água e 

das frutas, bem como para assegurar recursos financeiros para aquisição de uma câmara fria 

de maior capacidade, uma despolpadeira de manga e um veículo refrigerado para o transporte 

da polpa para cidades vizinhas seriam boas medidas para o beneficiamento da Associação. O 

treinamento e capacitação dos produtores com cursos de boas práticas para higienização das 

frutas e vasilhames que eles utilizam desde a coleta até a recepção na Associação. Por fim, a 

implantação de um planejamento estratégico traria um benefício em todos os sentidos para 

Associação. Vale salientar que todos esses pontos podem ser intermediados pelas ações de 

intervenção das incubadoras em parceria com outras instituições.  
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A implantação de um processo de planejamento estratégico é fundamental para a 

sobrevivência das organizações frente ao mercado, seja ela de pequeno, médio ou grande 

porte, inclusive para associações. Assume grande responsabilidade para a idealização e a 

construção do futuro almejado, visando à continuidade, resultados positivos e a longevidade 

das organizações. Neste sentido, Chiavenato (2005) afirma que o planejamento estratégico 

tem que buscar o direcionamento dos esforços para resultados comuns, que sejam interesse de 

todos os envolvidos; consolidação do entendimento por todos os associados da visão de futuro 

da organização, e de como será trabalhado para chegar onde se pretende; estabelecimento de 

uma programação de trabalho por um período de tempo que permita à organização trabalhar 

de acordo com as prioridades estabelecidas e as exceções justificadas. 

Entretanto, Oliveira (2005), chama a atenção para que o planejamento estratégico não 

seja considerado apenas como uma afirmação de aspirações e sonhos de uma organização, 

pois, impreterivelmente, engloba o que deve ser feito para transformar esses aspirações em 

realidade e resultados. Seguindo esse raciocínio, Amboni (2004) afirma que o ele deve criar e 

estabelecer objetivos do negócio, definir linhas de ação, executar e acompanhar os planos de 

ação, além de delinear recursos necessários para se atingir os objetivos estabelecidos e 

fortalecer o compromisso dos envolvidos para sua efetiva implantação. 

O último questionamento foi referente aos desafios e metas traçados. Para as 

incubadoras, inicialmente, seria garantir a continuidade dos projetos de extensão para o 

melhor acompanhamento dos trabalhos em andamento. Outro desafio se refere ao incentivo 

pela maior participação dos produtores nas assembleias, em promover mais ainda a 

capacitação de todos e estimular para que eles sigam as orientações repassadas pelas equipes. 

O grande desafio a ser enfrentado reflete exatamente ao principal problema apontado, ou seja, 

conseguir abrir mercado para a venda das polpas da Associação. A meta para vencer esse 

desafio seria trabalhar no processo de transição de Associação para Cooperativa. 

 

Acho que o principal desafio que a Associação pretende enfrentar é a 

mudança para se tornar uma cooperativa, desde que tivesse pessoal 

capacitado para assumir essa mudança. Por exemplo, a cooperativa envolve 

uma série de critérios, vínculos, pagamento de encargos, impostos e outras 

exigências. Existe uma demanda muito grande de documentos. Em 

compensação o volume de vendas aumentaria muito mais. A gente poderia 

fornecer para redes de supermercados, mas pra isso teria que emitir a nota 

eletrônica, mais burocracia e mais custos. Só de ICMS seria uns 15%. Há 

também um grande receito pelos produtores, por causa do vínculo 

empregatício e isso resulta em muita desconfiança. É preocupante o número 

de regulamentações, mas acredito que seria muito bom para todos, pois o 

volume de vendas aumentaria e compensaria todo sacrifício. (Coordenadora) 
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Com isso, seria permitida a comercialização dos produtos para o mercado privado. No 

entanto, para efetivação dessa mudança, seria necessário o cumprimento de uma série de pré-

requisitos, como pagamento de impostos, encargos, vínculos, pessoal qualificado, emissão de 

vários documentos, enfim, uma série de regulamentações que envolvem o sistema 

cooperativista. Essas mudanças têm trazido certo receio e desconfiança por parte dos 

produtores, entretanto, se configura como a principal meta das incubadoras e da Associação 

para auxiliar na solução do problema do baixo volume de vendas. 

Complementando, Lourenço (2008) considera uma forma de se organizar por meio da 

união de pessoas, com objetivo de unir forças para atingir desenvolvimento financeiro, 

econômico e social. O principal objetivo de uma cooperativa é comercializar a produção dos 

seus membros, oferecendo oportunidades de geração de renda e possibilidade de reinvestir 

parte desses benefícios para o bem comum do grupo. Assim, todos os membros das 

cooperativas são também donos delas. 

Neste cenário, Valle (2002) esclarece que o cooperativismo no meio rural nasce das 

necessidades dos agricultores em unir-se em prol de um objetivo em comum. Assim, para 

conseguirem introduzir seus alimentos no mercado consumidor, os agricultores se juntam e 

formam as cooperativas. Além de lutar por benefícios para as comunidades, conseguem 

também financiamento através de políticas públicas. Essas, por sua vez, fomentam o trabalho 

da Associação através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e do Programa 

de Aquisição de Alimentos – PAA Compra Direta, através da Companhia Nacional de 

Abastecimento – CONAB. 

Para concluir a análise dos resultados com o objetivo de diagnosticar o trabalho de 

intervenção extensionista das incubadoras, fez-se necessário transcrever e analisar o conteúdo 

dos registros das observações realizadas durante as visitas à Associação, obedecendo às 

características atribuídas as 04 (quatro) categorias (apêndice) selecionadas, quais sejam, 

ambiente de trabalho, relações interpessoais, comportamento e trabalho. 

Com relação ao ambiente de trabalho, Silva (2000) explica que envolve elementos 

naturais, artificiais, físicos, dentre outros aspectos que devem ser elaborados com o propósito 

de contribuir para o desenvolvimento do trabalho da melhor forma possível. Diante disso, 

constatou-se que a Associação está situada na região do seridó potiguar e, portanto, apresenta 

um clima muito seco e quente. A escassez de chuva é evidente e as dificuldades são muitas 

em face disso. As instalações físicas do prédio onde funciona a sede estão em bom estado de 

conservação, com ambiente limpo, higiênico, ventilado e iluminado. As salas são espaçosas, 

com móveis bem distribuídos e os equipamentos são modernos e funcionais.  
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No que se refere às relações interpessoais, observou-se que além dos produtores, a 

quadro pessoal da Associação é formada por uma diretoria composta pela presidência, vice-

presidência, tesouraria, coordenadoria, secretaria e pelo conselho fiscal. Segundo Thomoson 

(2001), as relações interpessoais se caracterizam pelas trocas, comunicações e contatos entre 

as pessoas. Uns interagindo com os outros nas mais diferentes situações que fazem parte da 

existência humana. Quanto mais positiva a relação interpessoal, maiores as possibilidades de 

coesão e de progresso da organização. 

Nos registros, percebeu-se o respeito mútuo entre todos e o sentimento de confiança, 

transparência e credibilidade depositada pelos produtores perante a diretoria. A cooperação 

entre os produtores foi evidente, na medida em que se dispunham em ajudar uns aos outros 

em momentos de dificuldade. No que se refere às incubadoras, viu-se uma atenção especial 

quando da assistência prestada pelos alunos. Durante o trabalho de assessoria, todos eles 

demonstravam interesse e atenção naquilo que era transmitido pelas incubadoras. 

No tocante ao comportamento dos associados, notou-se em todas as visitas a 

cordialidade e gentileza em atender a equipe da melhor forma possível. Esse comportamento é 

comentado por Moscovici (2004, p. 34), quando considera que: 

 

Comportamentos favoráveis, cordialidade e simpatia provocarão aumento de 

interação e cooperação, repercutindo positivamente nas atividades e 

ensejando maior produtividade. Por outro lado, sentimentos negativos de 

antipatia e rejeição tenderão à diminuição das interações, ao afastamento, à 

menor comunicação, repercutindo desfavoravelmente nas atividades, com 

provável queda de produtividade. 

 

Entretanto, nas assembleias foi percebida a pouca participação dos produtores, não 

somente na ausência física, mas na participação propriamente dita, em manifestarem seus 

anseios e suas opiniões. Esse problema talvez seja resultado de uma autoestima abalada pelos 

problemas com a seca, com a redução no volume de vendas e, consequentemente, diminuição 

dos rendimentos. Diante disso, Davis e Newstrom (2007) lembram que um comportamento 

organizacional favorável é fruto da boa autoestima e da motivação dos trabalhadores, que 

quando combinadas com suas habilidades e capacidades, trazem resultados positivos para 

ambas as partes.  

Na categoria referente ao trabalho, percebeu-se que ele é feito com o propósito 

essencial de contribuir para melhorar a fonte de renda dos moradores da comunidade através 

da comercialização da polpa da fruta por intermédio da Associação, estimulando a melhoria 

na qualidade de vida e evitando o alto desperdício do excedente da produção.  
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Neste sentido, Rodrigues (2008) esclarece que a qualidade de vida no trabalho tem 

sido uma preocupação do homem desde o início de sua existência com outros títulos em 

outros contextos, mas sempre voltada para facilitar ou trazer satisfação e bem estar ao 

trabalhador na execução de suas tarefas.  

Na divisão do trabalho a presidente ou a vice assumem o controle das questões 

burocráticas, como documentação, assinatura de contratos, contabilidade e emissão de 

relatórios junto a EMATER. A tesoureira fica responsável pelas questões financeiras, como 

emissão de recibos, notas fiscais e certidões. A coordenação e a secretaria cuidam da parte 

administrativa, conduzem as assembleias e emitem a ata de comparecimento. O conselho é 

composto por 03 membros que fazem a análise de prestação de contas.  

Na prática, entretanto, as tarefas muitas vezes se concentram em poucas pessoas, 

resultando num certo comodismo. Eles partem da ideia de que quando já existe alguém que 

resolve, não há motivo para se preocupar. Isso acaba sobrecarregando alguns e prejudicando 

todo o trabalho. Toda a parte de processamento da polpa é feita pelas mulheres dos 

produtores. Estes, por sua vez, entram com o fornecimento da matéria prima. Percebeu-se a 

necessidade de treinamento técnico para solução de problemas elementares, como por 

exemplo, a manutenção de alguns equipamentos, principalmente da câmara fria. Como 

sugestão, a elaboração de um manual prático para solução de eventuais problemas mais 

simples pudesse resolver determinadas situações sem a necessidade de ficar na dependência 

de um técnico, precisando agendar e esperar muito tempo pela sua chegada, podendo perder 

as polpas por falta de refrigeração. Assim como nos depoimentos anteriores, o problema da 

limitação nas opções de venda dos produtos também foi percebido. 

 

 

4.3 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

Neste tópico da pesquisa é apresentado o modo como a Associação coloca em prática 

alguns princípios norteadores da economia solidária. Para isso, foi realizada uma entrevista 

com a coordenação da Associação em que as questões foram divididas em quatro categorias 

(apêndice) referentes a cada princípio norteador, quais sejam, cooperação, autogestão, 

econômico e solidariedade, conforme estabelecido pelo Sistema Nacional de Informações em 

Economia Solidária – SIES. As questões foram elaboradas considerando as características 

específicas de cada princípio e as respostas foram submetidas à análise de conteúdo da mesma 

forma que tópico anterior.  
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A primeira categoria faz referência ao princípio de cooperação, que de acordo com 

Singer (2008), consiste no cultivo de objetivos e interesses comuns, em que se priva pela 

união de esforços e capacidades. Pauta-se pela propriedade coletiva de bens, pela valorização 

de cada pessoa, pela construção do compromisso coletivo e os resultados são partilhados entre 

todos os participantes, sejam eles positivos ou negativos. 

Nos depoimentos, percebeu-se a inexistência da missão, visão e valores da 

Associação, havendo apenas um estatuto com alguns objetivos traçados. Houve, inclusive, 

algumas adaptações por parte das incubadoras no tocante a questão das vendas. No entanto, 

seria uma sugestão interessante a elaboração desses conceitos, considerando sua importância 

como razão da existência de qualquer organização.  

O objetivo central da Associação surgiu com o propósito de alavancar as vendas dos 

produtores rurais da comunidade que sofriam muito com a presença de atravessadores 

conforme já comentado anteriormente. Os produtos eram majoritariamente vendidos nas 

feiras internas. No caso das vendas para as cidades vizinhas, havia a interferência desses 

intermediários. Isso os obrigava a fechar a negociação por um preço abaixo do mercado, o que 

diminuía muito o rendimento dos produtores.  

 

Antes da Associação os agricultores que já existiam, vendiam seus produtos 

aos chamados “atravessadores”, ou seja, aquelas pessoas que compram o 

produto por um preço abaixo do mercado e o produtor se sentia obrigado a 

vender, pois corria o risco de perder o produto pela falta de compradores que 

pagariam um preço justo. Antes a gente não conseguia vender toda nossa 

produção nas cidades da região e perdia em torno de 40% de tudo. Hoje, 

com a associação e o trabalho das incubadoras, o que era desperdiçado a 

gente aproveita tudo aqui. (Produtor) 

 

Com o funcionamento da Associação esse problema foi solucionado, na medida em 

que ela ficava responsável pela intermediação das vendas externas e os rendimentos passaram 

a ser distribuídos de forma mais justa. O processo de divisão do trabalho na Associação era 

realizado de forma centralizada, o que trazia muitos problemas, sobretudo na gestão. O 

trabalho das incubadoras fez com que as atribuições fossem mais bem distribuídas, o que 

facilitou muito o trabalho de todos. 

 

Antes os trabalhos eram mais centralizados. Agora a gente percebe uma 

melhora na distribuição de tarefas. As pessoas estão mais cientes das suas 

responsabilidades e essa mudança já foi resultado do trabalho de 

conscientização feito pelas incubadoras com os associados. Entretanto ainda 

existem alguns pontos que podem ser melhorados, principalmente sobre a 

comunicação aqui na Associação.  (Coordenadora) 
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Neste contexto, Nunes (2009) considera que o processo de incubação se traduz na 

assistência continuada a esses empreendimentos, como forma de contribuir para a melhoria do 

trabalho dos associados. Consiste, num processo de estímulo e articulação dos 

empreendimentos em redes solidárias, tanto de produção como de consumo e 

comercialização. Sempre numa expectativa de fortalecimento da autogestão, da autonomia e 

da sustentabilidade desses empreendimentos por um determinado período. 

Conforme depoimento citado anteriormente, percebeu-se que alguns pontos ainda 

podem ser melhorados, sobretudo no que se refere à falta de comunicação, uma vez que a 

diretoria não está permanentemente na Associação e a falta de iniciativa de alguns associados 

em tentar solucionar problemas elementares. Portanto, mais uma sugestão de trabalho que 

pode ser explorado pelas incubadoras perante os associados. A relação entre os associados e a 

coordenação da Associação apresentou-se como positiva. No tocante às parcerias firmadas, 

contatou-se a existência de diversas. Entre elas, além da UFRN, destaca-se a relação com o 

IFRN, SEBRAE, EMATER, CERSEL, atuando nas mais diversas situações, desde aquelas de 

ordem técnica, gestão, consultoria, educação, fomento entre outras. 

A segunda categoria faz referência ao princípio da autogestão que de acordo com 

Cançado (2007), consiste no modo de organização do trabalho, onde não há separação entre 

concepção e execução do trabalho, os meios de produção são coletivos e não há dependência 

assistencial para solução de eventuais problemas. A busca pela autonomia nas atividades é 

objetivo central, sendo caracterizado como um processo de educação em constante construção 

na organização. Além disso, as tomadas de decisão são oriundas de um processo coletivo e 

não centralizador. 

Com os depoimentos se percebeu uma relativa autonomia inicial da Associação em 

tentar superar as dificuldades, principalmente quando se trata de assuntos internos e 

administrativos. Entretanto, quando surgem alguns problemas de ordem técnica, financeira, 

ou operacional, ela recorre ao auxílio das parcerias com as instituições supracitadas. Portanto, 

seria interessante um trabalho que estimulasse a autonomia da Associação no intuito de 

promover sua independência para solucionar eventuais problemas, evitando a recorrência às 

parcerias.  

Nesse sentido, Andrade (2000) salienta-se a necessidade de integração entre as 

atividades universitárias para promoção da autonomia da instituição, destacando, ainda, que o 

desenvolvimento do pensamento crítico se faz pela indissociabilidade das atividades de 

produção, transmissão e socialização do conhecimento, potencializando, assim, o 

desenvolvimento de competências. 
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O processo de tomada de decisão foi diagnosticado como democrático e 

descentralizado, em que todos os associados são convocados em assembleia para discussão 

dos elementos em pauta. Nesse processo, Dias (2011) reitera que os empreendimentos 

associativos atuam na produção e comercialização, agindo de forma democrática nos 

processos de decisão, diferentemente dos empreendimentos capitalistas onde a gestão é 

centralizada em uma única figura. Notou-se a participação de todos no processo decisório e o 

sentimento de confiança e credibilidade perante a diretoria, uma vez que a mesma preza pela 

transparência e responsabilidade em todos os processos, divulgando balanços, vendas 

individuais, pagamentos e todos os resultados da Associação.  

 

Nós sentamos enquanto parte da diretoria, elaboramos a pauta, convocamos 

os produtores e discutimos como melhor proceder. Então as decisões são 

tomadas em um consenso durante as assembleias, ou seja, todos participam 

das tomadas de decisão... diretoria e produtores. (Coordenadora) 

 

A participação efetiva nas assembleias foi um ponto preocupante. Percebeu-se que 

muitos produtores só demonstravam interesse em participar quando o assunto era sobre 

pagamentos a receber ou qualquer outro benefício. Quando se trata de alguma palestra de 

treinamento ou qualificação são poucos os que se interessam e participam. Portanto, outra 

sugestão válida de atuação para as incubadoras seria o incentivo para que estimulasse a 

participação dos produtores nas assembleias, independente da pauta. Durante esse período de 

escassez de chuva, os encontros estão sendo realizados com menos frequência, considerando a 

falta de tempos dos produtores. 

Uma questão que se destacou diante das outras foi à indagação sobre a existência de 

uma política de planejamento, execução e controle dos processos na Associação. Quando da 

sua inexistência, notou-se o total interesse da coordenação em se implantar tal política. 

Portanto, conforme já citado anteriormente, surge como importante sugestão para o trabalho 

das incubadoras a implantação de um planejamento estratégico, com o propósito de identificar 

pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças dentro da Associação. 

A terceira categoria traz uma discussão sobre o princípio econômico que, conforme 

Dias (2011), consiste numa das bases de motivação da agregação de esforços e recursos 

pessoais e de outras organizações para produção, troca, beneficiamento, crédito, 

comercialização e consumo, o que envolve elementos de viabilidade econômica, permeados 

por critérios de eficácia e efetividade, ao lado de aspectos culturais, ambientais e sociais. 

Nele, os resultados são compartilhados pelos os associados, sejam eles positivos ou negativos.  
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Com os depoimentos, percebeu-se a realização dos trabalhos com foco no associado e 

não no capital. Esse relato é fortalecido por Pinto (2006) quando defende os empreendimentos 

associativos, pois, resultam em benefícios materiais e imateriais. Utilizam de um modelo de 

gestão compartilhada de recursos que proporcionam a justa distribuição dos resultados entre 

os associados.  

Conforme comentado anteriormente, percebe-se a restrita autonomia financeira, 

considerando as limitadas oportunidades de escoamento da produção e o consequente baixo 

volume de vendas. Atualmente, a Associação fornece para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE municipal, estadual e federal. Dependendo do volume da 

produção, o fornecimento pode ser em logo prazo, através do Programa de Compra Direta 

realizado em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. 

 

Nós ainda não temos autonomia financeira. Inclusive estamos angariando 

recursos com o Programa RN Sustentável através da Secretaria de 

Planejamento – SEPLAN de R$ 180.000,00 para compra de uma câmara fria 

maior e outra despolpadeira para o tratamento da manga que essa nossa não 

suporta, sendo um tratamento manual, além da aquisição de um veículo 

adequado para Associação.  Não há nenhuma instituição intercedendo junto 

a esse projeto para poder ajudar na concessão do recurso. (Coordenadora) 
 

Nesse sentido, Eid (2003) destaca o importante papel das incubadoras no processo de 

autonomia das associações quando considera que elas, as incubadoras, são espaços onde se 

desenvolvem pesquisas teóricas e empíricas sobre a economia solidária, cuja ação política 

pode voltar-se para atender uma classe social desprovida dos meios de produção. O 

empreendimento permanece vinculado à incubadora, pretendendo-se que, em um determinado 

tempo, conquiste sua autonomia para atuar no mercado. 

Sobre os produtos certificados, destaca-se a comercialização de 10 (dez) tipos de 

polpas de frutas: manga, goiaba, acerola, tamarindo, maracujá, cajá, umbu do sertão, graviola, 

mamão e caju. Além dessas, cogita-se a possibilidade da produção de polpa de tomate. A 

receita média mensal no período de seca gira em torno de R$ 5.000,00 por mês. Enquanto que 

em períodos regulares de chuva, chega a R$ 20.000,00 por mês. As despesas incluem 

pagamentos diversos como energia, transporte, manutenção de equipamentos, limpeza, 

contabilidade entre outros, atingindo uma média mensal de R$ 2.000,00 por mês. Os 

resultados são distribuídos da seguinte forma: 35% das vendas ficam com a Associação para o 

pagamento de despesas e depósito de sobras; e 65% ficam com os produtores. As eventuais 

sobras são depositadas numa conta corrente bancária da Associação.  
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Os diferenciais apresentados pela Associação incidem sobre a excelente qualidade dos 

produtos, que, diferentemente da maioria da concorrência, não adicionam água à polpa das 

frutas, sendo cativada e solicitada novamente sempre que consumida pelos clientes. Outro 

ponto diferencial apresentado é a ausência de agrotóxicos na produção. Sobre os 

recebimentos, a Associação procura sempre oferecer o máximo de rendimentos para os 

produtores. A capacidade de investimento é reduzida, considerando a insuficiência de 

recursos financeiros para tal. “Se nós tivéssemos a estrutura e as condições financeiras 

suficientes nós investiríamos mais, como capacitação, aquisição de maquinário, equipamentos 

profissionais individuais (EPI´S) e outros serviços”. (Coordenadora) 

A quarta e última categoria discute sobre o princípio da solidariedade, que, conforme 

Silva (2010), refere-se à preocupação permanente com a justa distribuição dos resultados e da 

melhoria das condições de vida dos atores envolvidos. Outro fator importante é a preocupação 

com a sustentabilidade, comprometimento com o meio ambiente, com a comunidade, com a 

emancipação do indivíduo e com o próprio bem-estar dos trabalhadores e consumidores. Há 

uma preocupação mais ampla e bilateral entre todos os atores envolvidos. 

Os relatos demonstraram que há preocupação da Associação com o desenvolvimento 

da comunidade, uma vez que a atividade se constitui como a principal fonte de renda da 

maioria dos moradores, contribuindo significantemente para melhoria da qualidade de vida 

deles. Nos eventos da comunidade, a Associação sempre contribui com doações e no que é 

possível, auxiliando no desenvolvimento local.  

Sobre esse depoimento, Buarque (2008) considera que o desenvolvimento local 

depende da capacidade de seus moradores se estruturarem e se mobilizarem com base nas 

suas potencialidades e na sua matriz cultural, para definir e explorar suas prioridades e suas 

especificidades. Dessa forma, o desenvolvimento de uma localidade, deve ter um claro 

componente endógeno principalmente no que se refere ao papel dos atores sociais, mas, 

também, em relação às potencialidades locais. Ainda segundo ele, apenas com economia 

eficiente e competitiva, gerando riqueza local sustentável, é que se pode promover o 

desenvolvimento local, reduzindo a transferências de renda gerada em outros espaços. 

Notou-se também a preocupação em promover a qualificação dos associados através 

de palestras, treinamentos, consultorias tanto na área administrativa quanto operacional. No 

entanto, não se percebe o devido interesse por parte da maioria em participar. Sobre essa 

questão, Dias (2011), considera que os empreendimentos associativos se organizam a partir da 

valorização dos associados, estimulando sua capacitação. O laço social é valorizado através 

da reciprocidade e adota formas coletivas de propriedade, cooperação e solidariedade. 
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Conforme comentado anteriormente, contatou-se a preocupação quanto ao uso de 

agrotóxicos e o reaproveitamento de rejeitos da fruta para utilização como ração para o gado e 

adubação na irrigação das plantações. Diante disso, Buarque (2008) fala dos desafios do 

desenvolvimento sustentável, considerando-o difícil e complexo, mas deixa claro que 

atualmente é favorecido pela crescente conscientização dos envolvidos, além dos avanços 

tecnológicos que permitem uma importante redução das pressões antrópicas sobre o meio 

ambiente. Acrescenta ainda que parte dos recursos naturais não é renovável e se esgota com a 

exploração econômica. E mesmo os renováveis, como as florestas e recursos hídricos, se 

forem explorados numa intensidade superior ao seu próprio ritmo de autorreprodução, 

começam também a se esgotar e provocar uma desorganização do meio ambiente. 

Por fim, uma vez apresentados e analisados os resultados, e em atendimento ao 

objetivo geral desta pesquisa, foi possível conhecer efeitos e potenciais das atividades de 

extensão desenvolvidas pelas incubadoras na Associação, conforme síntese apresentada no 

quadro resumo abaixo: 

 

Quadro 02: Resumo (efeitos e potenciais) 

EFEITOS POTENCIAIS 

- Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) 

- Assessoria administrativa 

- Assessoria educacional  

- Intermediador de parcerias 

- Readequação do estatuto 

- Articulação Associação x Produtores 

- Publicidade (página na internet) 

- Aproveitamento de recursos naturais 

- Conscientização quanto aos agrotóxicos 

- Formação pessoal/acadêmica/profissional 

- Permanência em trabalhos extensionistas 

- Maior participação dos associados 

- Elevação da autoestima dos associados 

- Descentralização do trabalho 

- Divisão de atividades 

- Melhoria na dinâmica de funcionamento 

- Continuidade dos projetos de extensão 

- Melhorar o acompanhamento dos projetos 

- Ampliar número de alunos participantes 

- Elaborar missão, visão e valores 

- Elaborar um Planejamento Estratégico 

- Estimular a participação em assembleias 

- Intensificar parcerias 

- Angariar recursos 

- Aquisição de câmara fria maior 

- Aquisição de veículo refrigerado 

- Melhorias na comunicação 

- Incentivar a iniciativa e proatividade 

- Fortalecer a autogestão 

- Promover a autonomia financeira 

- Impulsionar volume de vendas (vendedor) 

- Conversão de Associação em Cooperativa 

Fonte: Elaboração própria (2015) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Concluídas a apresentação e análise dos dados dessa pesquisa, os resultados 

possibilitaram a identificação de possíveis medidas que poderão eventualmente contribuir 

para o aprimoramento do trabalho extensionista das incubadoras, potencializando seus 

resultados e primando pela conformidade e atendimento de prerrogativas estabelecidas nos 

planos de desenvolvimento, gestão e avaliação institucional da UFRN, dentre os quais 

destacamos o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2010/2019, Plano de Gestão 

2011/2015 e a Avaliação Institucional estabelecida pela Lei 10.861 – SINAES. Portanto, 

pode-se afirmar que foram encontrados subsídios necessários para se atingir o objetivo geral e 

responder ao questionamento central em conhecer quais efeitos e potenciais de atividades de 

extensão desenvolvidas pelas incubadoras OASIS e IPES na Associação em questão. Diante 

do exposto, foram colocadas algumas considerações conclusivas sobre a pesquisa. 

Percebeu-se que o processo de incubação de empreendimentos econômicos solidários 

é algo relativamente recente. Entretanto, já despertou o interesse da aplicação de projetos de 

extensão no ambiente acadêmico desde o início, consolidando-se como uma excelente medida 

de intervenção social e contribuindo para construção de uma universidade cada vez mais 

preocupada com seu papel perante a sociedade. A extensão universitária redefiniu seu papel a 

partir do momento em que se tornou indissociável ao ensino e a pesquisa, configurando-se 

como uma via de mão dupla, em que se utiliza do seu aporte teórico-metodológico para 

intervenções na sociedade e, por conseguinte, com ela aprende. A economia solidária assume 

um caráter alternativo frente aos modelos tradicionais de organização da produção e consumo, 

oferecendo a oportunidade para que pessoas, antes excluídas por esses moldes, tenham acesso 

ao trabalho e a renda.  

O desenvolvimento desse trabalho possibilitou a contribuição em aspectos de ordem 

teórica e prática, oferecendo margem para elaboração de pesquisas futuras referentes às 

temáticas em questão. A contribuição teórica reside na ampliação de discussões acerca do 

significado dos vocábulos fundantes desta pesquisa, no que se refere à organização do 

conhecimento específico sobre a extensão universitária, economia solidária e uma reflexão 

sobre o papel exercido pelas incubadoras de empreendimentos econômicos solidários nas 

comunidades. Neste sentido, esta dissertação estabeleceu uma relação entre as práticas 

extensionistas e a aplicação de princípios norteadores da economia solidária, como forma de 

fundamentar o trabalho desenvolvido pelas incubadoras OASIS e IPES na Associação. 
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No que se refere à contribuição prática, o estudo permitiu, inicialmente, à 

identificação de possíveis lacunas ou limitações percebidas no trabalho das incubadoras, para, 

posteriormente, conceder a possibilidade de oferecer subsídios para identificação de medidas 

que possam eventualmente contribuir para modificação, ampliação ou aperfeiçoamento dessas 

ações de extensão. Diante disso, algumas sugestões práticas foram colocadas no sentido de 

tentar solucionar os problemas apontados pelos entrevistados e, com isso, melhorar o 

desenvolvimento das atividades não só das incubadoras com da própria Associação, 

potencializando os resultados de ambas. 

No entanto, a pesquisa apresentou alguns pontos limitantes em relação ao próprio 

objeto de estudo. Diante da extensa amplitude de projetos de extensão desenvolvidos pela 

universidade, o universo da pesquisa investigou apenas 02 (duas) incubadoras e 01 (uma) 

associação. Outra limitação recai sobre o reduzido número de entrevistados. Apesar de a 

população considerar a percepção de 03 (três) perfis diferentes, quais sejam, alunos, 

coordenação da Associação e produtores associados, a amostra se resumiu a apenas 07 

entrevistados. Portanto, os resultados e conclusões aqui apresentados foram inteiramente 

baseados considerando as limitações colocadas.  

Diante disso, surge a oportunidade de recomendação para pesquisas futuras, na 

medida em que a análise de projetos de extensão universitária poderá ser realizada numa 

perspectiva mais ampla, envolvendo a participação de um número maior de incubadoras, 

inserção de mais empreendimentos econômicos solidários assistidos, inclusão de outros 

membros da direção desses empreendimentos, ampliação da quantidade de alunos 

participantes, inclusão de outras perspectivas como a coordenação das incubadoras, entre 

outros aspectos que trabalharão numa visão macro sobre questões que envolvem a extensão 

universitária. 

Portanto, pode-se concluir confirmando a importância da avaliação das atividades 

extensionistas e defendendo a ideia de que sua realização deve ser feita não somente com a 

exclusiva participação dos agentes incubadores, mas, sobretudo, com a inserção e 

contribuição dos assistidos, como as associações e outros personagens que são objeto das 

ações de extensão. Neste sentido, torna-se relevante a elaboração de questionamentos e 

reflexões acerca da eficiência e eficácia dessas ações, com o intuito de fortalecer o 

comprometimento das universidades, que vai além dos processos de formação de pessoas 

através do ensino e geração de conhecimento através da pesquisa. Daí o significado e a 

importância da relação indissociável entre o tripé ensino, pesquisa e extensão, como 

fundamento para consolidação da missão de qualquer universidade. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

CATEGORIAS CARACTERÍSTICAS 

Ambiente de trabalho Características geográficas da região, espaço físico, 

infraestrutura, layout das salas, limpeza, 

organização, clima, temperatura, iluminação, ruídos, 

objetos, mobília, disposição de móveis. 

Relações interpessoais Pessoas envolvidas, relação entre associados; entre 

associados e coordenação; entre associados, 

coordenação e incubadoras; confiança e 

credibilidade para com a coordenação. 

Comportamento Atendimento, participação em reuniões e/ou 

assembleias, autoestima, capacidade de 

argumentação, emoções e sentimentos em 

determinados contextos. 

Trabalho Natureza do trabalho, organização e execução do 

trabalho, divisão do trabalho, atribuições, 

competências, sequência, formalidade, qualidade, 

gargalos, desgastes. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS ALUNOS BOLSISTAS 

 

CATEGORIAS QUESTÕES 

Identificação Curso, período e incubadora. 

Conceituação O que você entende por Extensão Universitária? 

O que você entende por Economia Solidária? 

Incubadora O que o motivou a fazer parte da Incubadora? 

Qual a missão da Incubadora na qual faz parte? 

Associação Fale sobre como era a Associação antes do trabalho da Incubadora. 

Fale sobre como é o trabalho da Incubadora junto à Associação. 

Quais as dificuldades encontradas no trabalho de incubação da 

Associação? 

Quais os resultados obtidos pela Associação com o trabalho de incubação 

até então? 

O que você acha que pode melhorar no trabalho de incubação da 

Associação? 

Quais os desafios e metas traçados pela incubadora junto à Associação? 

Aluno Qual a importância da extensão universitária para sua formação 

acadêmica, pessoal e profissional?  

No trabalho junto à Incubadora você percebe a relação indissociável entre 

ensino, pesquisa e extensão? 

Ao término do Curso você pretende continuar com alguma atividade 

extensionista? 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS PRODUTORES ASSOCIADOS 

 

CATEGORIAS QUESTÕES 

Associação Quanto tempo de associado? 

Como era a realidade dos produtores antes da Associação? 

Como passou a ser a realidade dos produtores depois da Associação? 

Dificuldades Atualmente quais as principais dificuldades enfrentadas pelos produtores? 

Sugestões O que você acha que pode ser melhorado? 

Incubadoras  Como você avalia o trabalho das incubadoras na Associação? 
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APÊNDICE D - ROTEIRO 1 DE ENTREVISTA À COORDENAÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO 

 

CATEGORIAS QUESTÕES 

Associação Fale sobre a origem da Associação 

Quais as dificuldades enfrentadas pela Associação? 

Que medidas podem contribuir para o desenvolvimento da Associação? 

Quais os desafios e metas traçados pela Associação? 

Incubadoras Como era o trabalho da Associação antes do processo de incubação? 

Quais ações foram desenvolvidas pelas Incubadoras junto à Associação? 

Quais os resultados para Associação depois do trabalho de incubação? 

Qual a importância do trabalho das Incubadoras para Associação? 
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APÊNDICE E - ROTEIRO 2 DE ENTREVISTA À COORDENAÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO 
 

CATEGORIAS QUESTÕES 

Cooperação A Associação possui definida sua missão, visão e valores? Quais? 

Quais os interesses e objetivos principais da Associação? 

De que maneira é feita divisão de tarefas na Associação? 

Como se dá a cooperação dos associados na solução dos problemas? 

Como se apresenta a relação entre associados e coordenação? 

A Associação estabelece parcerias com outras instituições? Quais? 

Autogestão A Associação desenvolve suas atividades de forma autogerida? Comente. 

Como é realizado o processo de tomada de decisão na Associação? 

Existe alguma política de planejamento, execução e controle? 

A Associação procura resolver sozinha seus eventuais problemas? 

A Associação convoca assembleias regularmente? Com que frequência? 

Qual o nível de participação dos associados nas assembleias? Comente. 

Há transparência e credibilidade na coordenação da Associação? Comente. 

Econômico Quais os produtos comercializados pela Associação? 

Qual o receita média mensal da Associação? 

Qual a despesa média mensal da Associação? 

Quais as alternativas de escoamento da produção da Associação? 

Qual o diferencial da Associação em relação a outros produtores?  

De que forma é feita a distribuição dos resultados/ônus na Associação? 

A Associação trabalha com foco no capital ou no associado? Comente. 

A Associação possui autonomia financeira para funcionar? Comente. 

A Associação procura investir no desenvolvimento próprio? Comente. 

Solidariedade A Associação contribui para o desenvolvimento local? Comente. 

A Associação contribui para o bem estar dos associados? Comente. 

A Associação se preocupa em disseminar o conhecimento entre os 

associados e a promover o desenvolvimento de suas capacidades? 
 

A Associação desenvolve alguma atividade de forma sustentável e 

preocupada com a preservação do meio ambiente? Comente. 
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APÊNDICE F - FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


