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RESUMO 

 

Esta dissertação procura refletir sobre uma das atividades da extensão em uma instituição de 

ensino superior confessional comunitária, a Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE. O 

objeto de estudo escolhido foi o Projeto Semeando Futuro, que tem como foco a economia 

solidária. Partindo-se de uma evolução histórica da extensão foi dado destaque, não só à 

influência da Igreja Católica no movimento extensionista, mas às importantes contribuições 

destas IES, através dos Fóruns Nacionais de Extensão e Ação Comunitária das Universidades 

e IES Comunitárias, bem como ao tema da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão.  

O Projeto Semeando Futuro faz parte da Incubação FAFIRE, sendo a única instituição de 

ensino superior, de caráter privado, a possuir uma ITCP. Por se tratar de uma instituição 

católica, fez-se necessário refletir sobre a economia solidária, por constituir o conjunto de 

princípios de referência adotado no projeto, assim como traçar aspectos legais e instituições 

tanto da extensão como da economia solidária. Do ponto de vista metodológico, trata-se de 

uma pesquisa de natureza qualitativa, configurando-se como exploratória, descritiva, 

bibliográfica e documental culminando com a realização de 30 (trinta) entrevistas, com as 

artesãs do Semeando Futuro, no âmbito do estudo de caso, acrescida do acompanhamento em 

reuniões mensais com o grupo de artesãs, de visitas domiciliares e da realização de um grupo 

focal. As investigações aconteceram no período de julho de 2009 a julho de 2010. 

Observa-se que nitidamente há a intenção em reafirmar caráter público não estatal da 

faculdade, ao projetar o conhecimento acadêmico para além da sua estrutura física, que a 

FAFIRE desenvolve uma prestação de um serviço de natureza comunitário desenvolvida na 

extensão com nuances de economia solidária. Apesar disto, este estudo nos levou a alguns 

questionamentos para o debate: as atividades do Projeto Semeando Futuro convergem para 

alguma prática acadêmica (ensino) e para a pesquisa? As atividades neste projeto são 

realmente uma demanda e necessidade de comunidade para a realização de uma efetiva 

atividade de extensão? Será que esta atividade de extensão é realmente uma alternativa de 

economia solidária? De que forma as artesãs percebem os aspectos teóricos sobre este assunto 

nas suas relações enquanto grupo? Até que ponto as atividades realizadas pelo Semeando 

Futuro é uma prestação de serviço público e/ou a expressão de uma ação pública 

protagonizada pela faculdade? 

Palavras-chave: Extensão Universitária, Economia Solidária, Ação Pública  



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this dissertation is to discuss about of the activities of the extension in a 

community confessional college institution community, the Frassinetti Recife College – 

FAFIRE. The main subject was the Sowing Future Project, which focuses the solidarity 

economics. From a historic evolution of extension, it was highlighted not only the influence 

of catholic church on the extensionist movement but also the important contributions of that 

college, by Extension and Community Action National Forum University and Community 

Colleges, and also the inseparability theme among teaching, research, and extension.   

The Sowing Future Project is part of FAFIRE incubation, being the only one college 

institution, private one, which has an ITCP. Because of being a catholic institution, it is 

necessary a reflection about the solidarity economics, for constituting the principles of 

reference conjunct adopted by the Project, and also limiting the legal aspects and institutions 

both extension and solidarity economics. From the marketing point of view, it is a qualitative 

research, forming as exploratory, descriptive, bibliographic and documental reaching with the 

achievement of 30 (thirty) interviews with artisans of the Sowing Future project, in study case 

aspect, added by the monitoring in month meeting with the group of artisans, deliveries and 

the achievement of a focus group. The researches occurred in the period from July 2009 to 

July 2010. 

It is clearly observed that there is an intention to reassure the public state not the state of the 

college, when it was projected the academic knowledge besides its structure, which the 

FAFIRE has been developing a service from community aspect developed in the extension 

with solidarity economics characteristics. Even after that, this study leads us to some 

questions about the discussion:  Do the activities of Sowing Future Project go to some 

academic practice (teaching) and for the research?  Will the activities of this project really be 

a demand and a necessity of community for the achievement of an effective activity of 

extension? Will this activity of extension be an option of solidarity economics surely? How 

do the artisans realize the theoretical aspects about this subject in their relationships while 

they are a group? How far have the activities done by the Sowing Future Project is a civil 

servant service and/or an expression of public action conducted by the college?  

Keywords: College extension, Solidarity economics and public action  
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INTRODUÇÃO 

 

  O cerne desta dissertação é a análise em uma das atividades de extensão e ação 

comunitária da Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE, o Projeto Semeando Futuro, que 

tem como perspectiva a Economia Solidária. Foram observadas as práticas desenvolvidas em 

um grupo de 30 artesãs, no âmbito de dois aspectos: a extensão universitária e a economia 

solidária, os quais, apesar de parecerem distantes, caminham para uma atividade paralela. 

  O Projeto Semeando Futuro, uma das atividades pertencente à área de 

profissionalização e inclusão produtiva, surgiu desde o início das atividades de Extensão e 

Ação Comunitária da FAFIRE em 2003, nas Comunidades da Mangueira (Torre) e 

Coque/Coelhos, mesmo sem possuir esta denominação, com atividades de produção e 

comercialização de bijuterias, arranjos florais, velas ornamentais e confecção de instrumentos 

e ritmos percussivos. Atualmente o grupo de 30 (trinta) artesãs está situado em 19 bairros da 

Região Metropolitana do Recife - Abreu e Lima, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. 

  A presente pesquisa é inédita. A FAFIRE é a única instituição de ensino 

superior de caráter privado a possuir uma Incubadora Tecnológica de Cooperativa Popular – 

ITCP. Esta condição se configurou a partir do momento em que o Projeto Semeando Futuro 

foi selecionado no âmbito do PRONINC no ano de 2007, via edital, e se implantou nessa 

instituição. 

  Estes temas, apesar de recentes, têm sido bastante discutidos no meio 

acadêmico, através dos Fóruns Nacionais e Extensão e Ação Comunitárias das Universidades 

e Instituições de Ensino Superior (FOREXT) e do Conselho Nacional de Economia Solidária 

(CONAES) com relevantes contribuições da FAFIRE nestes debates. 

  É comum que as atividades de extensão em uma universidade sejam 

confundidas através de suas formas de atuação com a sociedade. As instituições confessionais 

comunitárias têm reforçado as suas contribuições, nos últimos anos, no sentido de apreender a 

realidade (ensino), investigando-as (pesquisa) e nela intervindo (extensão). Esta 

indissociabilidade viabiliza a interação social e institucional, em variadas e amplas dimensões, 

difundindo e construindo novos conhecimentos, fruto de intensa reflexão, em que o saber 

produzido e acumulado por estas instituições transformam-se em um bem público, com o 

intuito da construção de uma melhor qualidade de vida, diminuindo-se, desta forma, as 
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desigualdades sociais. Uma proposta de documento base do Fórum de Extensão sobre a 

concepção de extensão e ação comunitária, formulada em 1999, reforça esta definição:  

“a expressão de “Ação Comunitária” é utilizada para denominar ações de 

natureza diversa no âmbito das IES Comunitárias. Entretanto, a concepção 

predominante de ação comunitária é a expressão das necessidades sociais e 

da sensibilidade das Universidades, face às demandas sociais. Para além da 

prestação de serviços, a ação comunitária constitui-se, hoje, em mecanismo 

de conquista e garantia dos direitos sociais, contribuindo com a construção 

e ampliação da cidadania, na medida em que enfrenta questões sociais 

específicas, produzidas pela situação de exclusão, decorrentes do modelo de 

desenvolvimento sócio-econômico vigente em nosso país. (CARTA DE 

GOIANA, 1999, p. 3) 

  Esta dissertação faz parte da linha de pesquisa Capital Social, 

Desenvolvimento Sustentável e Conhecimento do curso Mestrado Profissional em Gestão 

Pública para o Desenvolvimento do Nordeste (MPANE) tendo em vista a investigação através 

de uma análise nas atividades desenvolvidas pelo Projeto Semeando Futuro, nas contribuições 

da faculdade para a prestação de um serviço público. Os objetivos deste estudo foram: 

contextualizar o Projeto Semeando Futuro como alternativa de extensão comunitária da 

FAFIRE com foco na Economia Solidária; investigar aspectos teóricos referentes às teorias 

referentes à extensão comunitária e à economia solidária; analisar as concepções do Projeto 

Semeando Futuro em relação a estas teorias e relacionar até que ponto as ações 

implementadas contemplam as teorias acima relacionadas. 

  Neste contexto, cabe-nos fazer algumas indagações desenvolvidas durante este 

estudo: as atividades do Projeto Semeando Futuro convergem para alguma prática acadêmica 

(ensino ou pesquisa)? As atividades neste projeto são realmente uma demanda e necessidade 

de comunidade para a realização de uma efetiva atividade de extensão? Será que esta 

atividade de extensão é realmente uma alternativa de economia solidária? De que forma as 

artesãs percebem os aspectos teóricos sobre este assunto nas suas relações enquanto grupo? 

Até que ponto as atividades realizadas pelo Semeando Futuro é uma prestação de serviço 

público e uma prática da faculdade? 

  Na busca de possíveis respostas as estes questionamentos e, ao mesmo tempo, 

o atendimento dos objetivos acima relacionados, foi escolhido, para o eixo teórico deste 

estudo, o levantamento histórico da extensão universitária e da economia solidária, assim 

como os marcos legal e institucional destes assuntos. Neste sentido, destacam-se obras de 

Dóris Santos de Faria, Silvio Paulo Botomé, Pedro Demo, Aldo Vannucchi, Paulo Freire, Ivan 
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Rocha Neto, Rizoneide Amorim, Alexandre Santos, Luiz Razetto, Paul Singer, Paulo Peixoto 

Albuquerque e Rosangela Barbosa. 

  Do ponto de vista metodológico trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualitativa, configurando-se como exploratória, descritiva, bibliográfica e documental, 

culminando com uma pesquisa de campo. Em se tratando de um estudo de caso, o método 

utilizado foi, inicialmente, observações em reuniões mensais com as trinta artesãs do Projeto 

Semeando Futuro, no período de agosto de 2009 a março de 2010, percebendo-se os pontos 

convergentes e divergentes entre o quadro teórico e a prática desenvolvida por este grupo. 

  Nestas reuniões discutia-se o planejamento das atividades (produção e 

exposições), apresentou-se todo o projeto enviado ao Programa Nacional de Incubadoras de 

Cooperativas Populares – PRONINC e encaminhamentos diversos, tais como: prestação de 

contas das exposições realizadas e algumas dificuldades momentâneas do grupo, como por 

exemplo, a obtenção de matéria prima para a produção artesanal e relacionamentos 

interpessoais do grupo. 

Pelo exposto, a natureza deste estudo é justificada por YIN (2005: 34), citando 

duas condições para esta possibilidade: “o uso que o pesquisador faz de observações 

detalhadas e minuciosas do mundo natural e a tentativa de evitar comprometimentos 

anteriores a qualquer método teórico”. 

A metodologia é justificada de acordo com a parte introdutória de YIN (2005), 

refletindo que estudo de caso: 

“... conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas 

acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são incluídas no 

repertório de um historiador: observação direta dos acontecimentos que 

estão sendo estudados e entrevistas das pessoas neles envolvidas. 

Novamente, embora os estudos de casos e as pesquisas históricas possam se 

sobrepor, o poder diferenciador do estudo de caso é a sua capacidade de 

lidar com uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, 

entrevistas e observações – além do que pode estar disponível no estudo 

histórico.” (YIN, 2005: 26) 

 

Como já foi enfatizada, a unicidade do Projeto Semeando Futuro justifica as 

condições em uma pesquisa de estudo de caso único, descrita pelo autor acima referido, que 

são: um teste crucial da teoria existente, uma circunstância rara ou exclusiva ou um caso 

típico ou representativo ou quando o caso serve a um propósito, revelador ou longitudinal. 
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  Através de uma ficha cadastral feita na Diretoria Adjunta de Extensão e Ação 

Comunitária foi possível traçar um perfil das artesãs (bairros residenciais, faixa etária, estado 

civil, número de filhos, escolaridade, tipo de imóvel que vive, tempo de artesanato, horas 

dedicadas ao artesanato, sistema de trabalho, causa principal no ingresso no artesanato, renda 

familiar, renda mensal só com artesanato) e realizar trinta visitas domiciliares, no período de 

01 de março a 07 de abril de 2010, com o objetivo de se perceber mais de perto a realidade 

com o referencial teórico estudado. Para complementar esta investigação foi realizado 

também um grupo focal com 10 (dez) artesãs, em que ficou clara a diferença entre o discurso 

individual e o coletivo. As artesãs do Semeando Futuro tem noção do que é fazer parte de 

uma incubadora tecnológica de cooperativa popular, porém as suas ações, até o momento em 

que se pôde observar, não correspondem na maior parte do tempo, aos princípios da economia 

solidária. 

  Visando um melhor aprofundamento referente às diferenças entre o discurso 

individual e coletivo foram percebidas no campo, pesquisou-se sobre o tema na literatura 

específica. O conceito dado por Gatti (2005) acerca do grupo focal aproxima-se ao que foi 

realizado durante esta pesquisa: “um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por 

pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é objeto de pesquisa, a partir de sua 

experiência pessoal”. 

  Foram realizadas também entrevistas com a equipe gestora da extensão e ação 

comunitária da FAFIRE: a diretora adjunta, o coordenador técnico responsável pela proposta 

enviada ao PRONINC e a assistente social que acompanha o grupo Semeando Futuro. Essas 

entrevistas tinham o objetivo de se descobrir se há lacunas na formulação e na aplicabilidade 

nas atividades do Semeando Futuro, visando uma maior aproximação dentro da realidade 

entre a educação superior e a sociedade. 

  Assim, a presente pesquisa foi dividida em quatro capítulos: o capítulo 1: 

Extensão Universitária: uma trajetória de conceitos e práticas no Brasil, no qual se faz 

um levantamento histórico da extensão e das importantes contribuições da IES Comunitárias 

através dos Fóruns Nacionais de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e IES 

Comunitárias, bem como ao tema da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

  O segundo capítulo, Economia Solidária: princípios e experiências no 

Brasil, foi iniciado fazendo a diferença entre a economia de comunhão e a economia solidária 

pelo fato deste outro tipo de economia ser oriundo de um movimento católico e o Projeto 

Semeando Futuro fazer também parte de uma instituição de ensino superior católica. Foi 
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explorado também sua origem, seus conceitos, princípios e experiências da Economia 

Solidária, dentre eles a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – ITCP. 

  No terceiro capítulo, Marco legal e institucional das Instituições 

Confessionais Comunitárias a partir da extensão universitária, foi feito uma análise dos 

avanços nas legislações existentes na extensão universitária e na economia solidária, 

ressaltando as contribuições do FOREXT e do CONAES, já citado anteriormente. 

  E no quarto capítulo o Projeto Semeando Futuro é detalhado desde a sua 

concepção até a criação de um espaço na diretoria adjunta de extensão e ação comunitária, 

destinado à comercialização do artesanato produzido pelo grupo, fazendo-se sempre a 

articulação do referencial teórico com o observado na prática. 

  Essas observações foram percebidas baseadas nas experiências profissionais 

desenvolvidas pela pesquisadora na instituição, ao longo dos três anos, durante a pesquisa 

com o objetivo de desenvolver este trabalho de conclusão de mestrado. 

  Desta maneira, este trabalho pretende colaborar para discussões futuras sobre o 

papel da extensão universitária em IES comunitárias, inclusive com atividades relacionadas à 

economia solidária, sobretudo nos avanços dos marcos legais que, pelo que foi observado, 

ainda há um caminho logo a percorrer. Concluído o trabalho, nos resta a sensação da alegria 

do dever cumprido e, ao mesmo tempo, o desafio de não ter sido possível registrar neste curto 

espaço de tempo, novos conhecimentos que poderíamos saber, mas não foi possível fazê-lo. 

Assim, estes desafios são preenchidos também por sonhos, desejos e esperanças de retomar 

esta pesquisa sob outros olhares, outras indagações. 
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CAPÍTULO 1 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: UMA TRAJETÓRIA DE CONCEITOS E 

PRÁTICAS NO BRASIL 

 

1. Origem 

 

Para entender os conceitos da extensão universitária faz-se necessário refletir 

sobre seu histórico, pois existiram atividades de extensão antes mesmo do reconhecimento de 

sua denominação. Segundo Rosana Serrano (2006), a natureza e a diversidade das atividades 

acadêmicas universitárias levam a uma diversidade conceitual e prática na história das 

universidades brasileiras, principalmente as públicas: 

Da extensão cursos à extensão serviço, à extensão assistencial à extensão 

“redentora da função social da Universidade”, à extensão como mão dupla 

entre universidade e sociedade, à extensão cidadã, podemos identificar uma 

nova conceituação da extensão nas relações internas com os outros fazeres 

acadêmicos, e na sua relação com a comunidade em que está inserida. 

(SERRANO, 2006, p. 1) 

A origem dessas atividades, que ocorreu nas universidades europeias 

medievais, em especial, na Universidade de Bolonha, identifica-se uma prática pedagógica 

verticalizada, onde a transmissão do saber era autoritária, da universidade para membros da 

sociedade e que a acessibilidade a estes conhecimentos era restrita a poucos. Nas escolas 

gregas, as aulas eram abertas a poucos, em torno de um conhecimento pouco transformador 

da realidade em que Rocha apud Faria (2001) cita em um artigo intitulado “A Construção do 

Conceito da Extensão Universitária na América Latina”: 

Sem sermos benignos, logremos sem dúvida afirmar que, por ser influxo da 

sociedade a alma mater medieval desempenhou igualmente um papel da 

Extensão, porque irradiou a cultura para fora dos seus muros mediante os 

profissionais que trabalhavam nos diversos segmentos da sociedade 

(ROCHA apud FARIA, 2001, p. 14) 

Este mesmo autor relata que no século XIX as práticas de extensão na 

Inglaterra se davam pela participação dos universitários em campanhas de saúde, na utilização 

de teatro escolar e outros serviços. 

Denota-se que o entendimento que se tem atualmente nas atividades de 

extensão pelas universidades advém desde a sua origem, percebendo-se, em vários momentos 

desta pesquisa, que não é claro a essência do seu real valor e reafirmando os autores aqui 

relacionados. 
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É tratado, ainda, que as universidades enquanto instituição social revela, na 

evolução histórica conceitual da extensão, alguns embates em que a sociedade passa a 

responder melhor ou pior a cada situação, daí são mostradas seis fases desta evolução na 

tentativa de um melhor entendimento ao extensionismo em uma dimensão processual inerente 

à própria existência da universidade: 

 de experiências de pequena dimensão, restritas a grupos de pequena 

projeção, expressas especialmente por meio de ações vinculadas à 

religião; 

 de participação de docentes e discentes em movimentos emancipatórios 

de caráter ideológico diferenciado, com ações pensadas a partir da 

Universidade; 

 das ações decorrentes do processo de modernização da sociedade tendo 

como núcleo a Revolução Industrial, a Revolução Americana e outros 

movimentos similares; 

 dos tempos de construção, reconstrução e questionamentos críticos e de 

assunção da Extensão como política social do Estado; 

 dos tempos de um novo assumir interno por parte da Universidade; e  

 da fase atual do a assumir em rede, oportunidade de construção de 

grande cadeia. (ROCHA apud FARIA, 2001, p.15).  

Um outro artigo que faz uma boa referência sobre esta evolução histórica 

intitulado “Multidiversidade e Extensão Universitária”, Jesine apud Rocha (2001) relata que, 

no Brasil, as universidades populares são conhecidas como Universidades Livres; as primeiras 

foram as de Manaus, criada em 1909, no ciclo da borracha, extinta em 1926; a do Paraná e a 

de São Paulo, em 1911, tendo funcionado até 1917: 

Na Universidade Livre de São Paulo foi definida a primeira formulação 

extensionista do país: os cursos de Extensão. Estes, ainda hoje, representam 

a prática extensionista mais conhecida e difundida nacionalmente. (JESINE 

apud FARIA, 2001, 130) 

Roberto Mauro Gurgel Rocha nos aponta o Movimento Estudantil de 

Córdoba
1
/Argentina que, em 1918, torna-se marco de novos paradigmas para extensão 

universitária, principalmente na América Latina. Os fundamentos deste pensamento estavam 

numa extensão universitária processual, comprometida com mudanças sociais, com vínculos 

ideológicos e pensada a partir da militância política dos docentes e discentes: 

A ação dos estudantes, a partir de Córdoba, colocará a extensão 

Universitária em evidência, com a criação de Universidades Populares em 

várias nações latino-americanas... A Extensão Universitária vivenciada em 

forma de Universidades Populares, passará a ser vista pelos militantes dos 

movimentos universitários como uma obrigação... Nas Universidades 

                                                 
1
 Foi a partir deste movimento que os estudantes percebem e identificam a significação do extensionismo como 

uma expressão exclusiva e de abrangência limitada à America Latina. 
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Populares, os estudantes colocavam em prática metodologias, tecnologias e 

difundiam concepções de educação e de vida em sociedade, o que não 

tinham condições de vivenciar nas Universidades que estudavam.” 

(ROCHA, 2001, p. 18-19) 

Roberto Mauro Gurgel Rocha reflete que no começo da década de 1930 inicia-

se o processo de reforma universitária no Brasil. A partir dos militantes do movimento da 

Escola Nova, que passam a ocupar espaços de destaque no governo, é elaborado o Decreto 

19.851 de 11 de abril de 1931, que regulamenta o Primeiro Estatuto das Universidades 

Brasileiras. Tal normatização define extensão pelos seus objetivos: 

Art.35 - f) cursos de extensão universitária, destinados a prolongar, em 

benefício coletivo, a atividade técnica e científica dos institutos 

universitários. Art. 42. A extensão universitária será efetivada por meio de 

cursos e conferências de caráter educacional ou utilitário, uns e outras 

organizados pelos diversos institutos da Universidade, com prévia 

autorização do Conselho Universitário. § 1º Os cursos e conferências, de 

que trata este artigo, destinam-se principalmente à difusão de conhecimento 

úteis à vida individual ou coletiva, à solução de problemas sociais ou à 

propagação de idéias e princípios que salvaguardem os altos interesses 

nacionais. § 2º Estes cursos e conferências poderão ser realizados por 

qualquer instituto universitário em outros institutos de ensino técnico ou 

superior, de ensino secundário ou primário ou em condições que os façam 

acessíveis ao grande público Art. 109. A extensão universitária destina-se à 

difusão de conhecimentos, filosóficos, artísticos, literários e científicos, em 

benefício do aperfeiçoamento individual e coletivo. § 1º De acordo com os 

fins acima referidos, a extensão universitária será realizada por meio de 

cursos intra e extra-universitários, de conferências de propaganda e ainda de 

demonstrações práticas que se façam indicadas. (ROCHA, 2001, p. 20) 

A partir desta normatização a extensão torna-se uma via de “mão única” de 

uma “universidade que sabe para uma comunidade que não sabe”, levando os movimentos 

estudantis a trocar experiências com a comunidade, a participar e tentar compreender a vida 

social brasileira (SERRANO, 2006, p. 8) 

Ao final da década de 1930 e início da seguinte, houve um período de grande 

efervescência, em termos de experiências de práticas educativas em extensão, tendo como 

foco a cultura, onde são criadas salas de leituras, experiências de rádio difusão, difusão 

cultural, além dos cursos e conferências abertas objetivando a discussão e soluções dos 

problemas sociais para além da crítica ao voluntarismo, dando à extensão a natureza 

meramente político/ideológica, reveste-se da leitura por olhares de correntes ideológicas, 

anarquismo, socialismo, comunismo, liberalismo, bem como da marginalidade institucional. 

Mas, o Voluntarismo como momento da extensão Universitária, reveste-se também, e de 

forma positiva, de um início de uma tomada de consciência da necessidade de mudanças na 
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forma de atuação das Universidades, em sua relação com a sociedade. (SERRANO, 2006, p. 

6) 

Dando continuidade à evolução histórica referente à extensão universitária, 

ressalta-se que entre as décadas de 40 a 60 surgiram as Instituições de Ensino Superior, hoje 

denominadas Comunitárias, colocando em sua trajetória as experiências da educação popular, 

onde os docentes e discentes, além de atuarem junto aos movimentos populares, tinham o 

compromisso e o envolvimento de segmentos das igrejas com a população pauperizada e 

excluída, característica presente até os dias atuais. (Doc. Base de Goiana, 1999, p. 2) 

No começo dos anos 1960 inicia-se o Movimento de Extensão Cultural, na 

Universidade do Recife, redefinindo a Universidade e a Extensão Universitária, focadas nas 

teorias de Paulo Freire. Este modelo já havia sido testado no Peru e mostrava-se emancipador. 

Suas ideias e práticas passam a fundamentar conceitos e práticas iniciando a discussão sobre a 

indissociabilidade entre os fazeres acadêmicos e a desmistificação da Extensão Universitária 

como militância política, o conceito da troca, da extensão como via de mão dupla e a 

Extensão como produção de conhecimento. (SERRANO, 2006, p. 9) 

A extensão universitária passa por experiências com a Igreja, a partir das ações 

educativas, principalmente dos jesuítas na idade média; pela interface com o movimento 

iluminista tomando um caráter, do que Roberto Mauro Gurgel Rocha chama de “Ação 

Revolucionária”; com o movimento estudantil, principalmente na America Latina; é o grande 

movimento deste momento conceitual. 

Em vários países da região surgem movimentos de libertação do jugo dos 

países europeus, que tinham, como lideranças, professores e alunos de 

Universidades com propostas e propósitos que questionavam seriamente a 

relação entre a educação superior e a extensão. (ROCHA, 2001, p. 16) 

 

1. 2. A Influência da Igreja Católica no Movimento Extensionista 

 

Em se tratando da influência da Igreja no movimento extensionista, um artigo 

intitulado “A avaliação da ação extensionista em Universidades Católicas e Comunitárias, 

Fabiana Bartnik e Itamar Silva (2009) reforçam esta a atuação da Igreja na extensão 

universitária brasileira influenciada por duas correntes: a europeia, através de cursos de 

extensão, aproximando-se da população, e a norte-americana, prestando serviços à 

comunidade: 
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No Brasil, a universidade nasce e se consolida influenciada por modelos 

europeus de universidade e pelas ações da Igreja católica. Influenciada pelo 

modelo jesuítico, nossa educação superior foi organizada segundo um 

currículo clássico, visando ao treino da mente e à cultura geral. Importante 

destacar que a universidade surge tardiamente como afirmou Anísio 

Teixeira (1968) e pelas mãos do um Estado que não se separa da igreja. 

(BARTNIK; SILVA, 2009, p. 454) 

Eles também reforçam o papel da extensão nas universidades católicas 

brasileiras: 

A Universidade Católica se desenvolve no Brasil com uma trajetória de 

pouca tradição em pesquisa, mas com uma característica forte que era de ser 

uma instituição disponível para o serviço à comunidade/sociedade e 

atendimento aos mais necessitados. (BARTNIK; SILVA, 2009, p. 455) 

  No viés comunitário, os autores acima citados referem-se à extensão como 

sendo a expressão viva do pensar, do fazer e do agir dos professores e alunos, desafiados pela 

realidade do meio em que vivem, para aprenderem a apreender a sociedade, na investigação 

da verdade, na busca partilhada de soluções dos problemas coletivos e na construção 

consciente de uma vida digna para todos, citando Vannucchi (2004): 

Toda autêntica ação extensionista provoca impactos e mudanças, tanto 

dentro da universidade – à medida que gera novos conhecimentos, repercute 

em novas opções de pesquisa, influencia na inovação curricular e provoca a 

real integração de teoria e prática -, como também fora da universidade – 

para sua melhor percepção e pelo correto equacionamento dos problemas 

sociais, econômicos e políticos, próprios do contexto local e regional 

(VANNUCCHI, 2004, p. 55) 

Para validar estas reflexões, faz-se necessário destacar o que Freire (1980) 

reflete sobre o conceito de extensão referindo aos problemas antropológico, epistemológico e 

também estrutural quando há a substituição de procedimentos empíricos dos camponeses por 

técnicas “elaboradas”, introduzindo o que será referido adiante no item referente às reflexões 

feitas referentes a trilogia ensino/pesquisa/extensão: 

“Qualquer esforço de educação popular, esteja ou não associado a uma 

capacitação profissional, seja no campo agrícola ou industrial urbano, deve 

ter, pelas razões até agora analisadas, um objetivo fundamental: através da 

problematização do homem-mundo ou do homem em suas relações com o 

mundo e com os homens, possibilitar que estes aprofundem sua tomada de 

consciência da realidade na qual e com a qual estão.” (FREIRE, 1980, p. 

33) 
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Talvez o histórico da extensão da extensão como dádiva ou caridade tenha 

inspirado a crítica de Paulo Freire (1980) acerca do modo com a Extensão era concebida e 

realizada: 

... assim concebido o conceito de Extensão, se relaciona com “transmissão, 

entrega, doação, messianismo, mecanicismo, invasão cultural 

manipulação.” Nesta ótica, extensão teria um caráter domesticador, 

persuasivo, representaria um momento de encontro entre pessoas que 

julgam saber muito, serem donos de conhecimento – no caso – o 

extensionista – com pessoas que nada sabem, ou seja, as populações com 

quem trabalha. (FREIRE, 1980, p. 22) 

FREIRE (1981) reflete sobre a ação cultural e faz uma constatação dos 

educadores ao perceber a conscientização das massas populares ao superarem a “cultura do 

silêncio”, havendo a percepção fatalista que as massas populares tinham, onde que as classes 

dominantes raramente eram questionadas. 

Agora, segundo ele, nos centros urbanos o silêncio começa a ser percebido 

como o resultado de uma realidade material que pode ser transformada e não mais como algo 

inalterável, uma espécie de destino ou sina. Por isso mesmo, esses movimentos de emersão 

levam as classes dominantes, experimentando-se não apenas enquanto grandes proprietários 

de terras, mas também enquanto empresários nos centros urbanos, a buscar novas formas de 

silenciar as massas populares em emersão (FREIRE, 1981, p. 60) 

Este mesmo autor reflete que esta ação cultural leva a uma revolução cultural 

explicando estes dois fenômenos: 

Em primeiro lugar, a ação cultural para a libertação se realiza em oposição 

às classes dominantes, enquanto a revolução cultural se faz com a revolução 

já no poder. Os limites da ação cultural para a libertação se encontram na 

realidade opressora mesma e no silêncio imposto às classes dominadas 

pelas classes dominantes. São esses limites os que determinam as táticas a 

serem usadas, que são necessariamente diferentes das empregadas na 

revolução cultural. Enquanto a ação cultural para a libertação enfrenta o 

silêncio como dado concreto e como realidade introjetada, a revolução 

cultural o confronta apenas como introjeção. Ambas são um esforço através 

do qual se nega, culturalmente, a cultura dominante, mas a revolução 

cultural já conta com as novas bases materiais que viabilizam aquela 

negação. A nova cultura que nasce no seio da velha que é negada não está 

isenta, porém, de uma permanente análise crítica. É que a revolução cultural 

não é imobilista. (FREIRE, 1981, p. 69) 
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  Vale ressaltar a importância do papel das igrejas na América Latina com a 

educação como sendo uma de suas tarefas, em que Freire reflete sobre a impossibilidade de 

sua neutralidade política: 

... se torna inviável discutir esse papel abstratamente, uma vez que ele, 

como a concepção da educação, seus objetivos, métodos, conteúdo, tudo 

está condicionado pela opção resultante daquela impossibilidade. Seria 

incorrer na mesma ilusão idealista que criticamos se pretendêssemos 

realizar tal análise fora da realidade histórica, tomando a educação e seus 

objetivos como idéias puras, imutáveis, essências mais acima da existência 

concreta do mundo mesmo. Não escapam a este condicionamento, de um 

lado, a própria capacitação teológica dos quadros da Igreja militante, de 

outro, a educação geral realizada através das Igrejas. (FREIRE, 1981, p. 93) 

  Neste contexto, é possível analisar as atividades/opções político-ideológicas 

dos seus responsáveis no ensino, pesquisa e extensão na Universidade Católica dentro de uma 

perspectiva em que as relações contraditórias entre a mundanidade e a transcendentalidade ao 

adotar uma posição cristã compreendendo-se os seres humanos como históricos, finitos, 

inconclusos, mas conscientes de sua inconclusão, fazendo-os reconhecer homens e mulheres 

como seres inseridos em permanente busca e como seres que se fazem e refazem socialmente 

na busca que fazem. 

  E como não se busca no vazio, mas num contexto tempo-espacial, quem busca 

é tão marcado pelas condições em que busca quanto quem faz travessia é atravessado pelo 

tempo-espaço que atravessa, ou seja, não se faz pesquisa, não se docência, não se faz extensão 

como se fossem práticas neutras (FREIRE, 2001, 53). 

  No dizer de FREIRE: 

Para quem entende e vive a História como tempo de possibilidade, 

independentemente de se é mulher ou homem de fé, o papel dos seres 

humanos no mundo como sujeitos e objetos da própria história é outro. Não 

importa se, para elas e eles há transcendentalidade ou não, vivendo a 

história como tempo de possibilidade necessariamente recusam qualquer 

determinismo que, submetendo e minimizando a liberdade, proclama a 

inexorabilidade do amanhã. Por isso é que, para quem crê, nesta 

perspectiva, Deus é uma “Presença na História”, mas uma Presença que não 

nos proíbe de fazer História. É uma Presença que não nos imobiliza para 

que se faça a História que nos cabe fazer (FREIRE, 2001, p. 53). 

  Desta maneira são citadas algumas virtudes, por este autor, que devem ser 

exercidas pela Universidade Católica como a tolerância sem a qual ela torna-se tradicionalista, 

reacionária. É a sua prática que se ensina a conviver com o diferente, sem que isto deva 

significar a desistência por parte do diferente de continuar defendendo suas posições. Tanto 
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mais democrática uma universidade quanto mais tolerante, quanto mais se abre à 

compreensão dos diferentes, seja de natureza religiosa, cultural, sexual, político-ideológica, 

raciais ou de classe, quanto mais se pode tornar objeto da compreensão dos demais (FREIRE, 

2001, p. 54) 

  Outra virtude citada por este autor é a busca permanente da paixão da 

curiosidade como sendo ações simultâneas, isto é, não se ensina esta paixão a não ser 

vivendo-a e possibilitando que os outros a vivam. Vale ressaltar que esta curiosidade é a 

aquela epistemológica, em que sem ela não é possível a própria existência humana cansar ou 

desistir de ter a curiosidade tolhida pela imaginação, da invenção, da criticidade e 

ingenuidade. 

  Estes aspectos trazem como consequência a uma outra tarefa a ser encarada 

pela Universidade Católica nas atividades de ensino, pesquisa e extensão que é desocultar 

verdades e sublinhar bonitezas, os quais ao contrário de afastar, unem como antagônicas, a 

formação científica com a artística tornando a universidade mais transparente, onde Freire 

reafirma seu posicionamento em relação a estas virtudes: 

... Daì que eu tenha falado na “briga” legìtima do educador ou da educadora 

em defesa de seu sonho como em defesa da verdade por que se bate ou da 

utopia que o move ou a move. A paixão da curiosidade, a desocultação da 

verdade, o gosto da boniteza, a transparência em tudo o que diz, em tudo o 

que busca e em tudo o que faz devem, a meu ver, caracterizar uma 

universidade que, sendo católica, não menospreza os que não são ou o que, 

não sendo católica não se sente mal com a existência da que é (FREIRE, 

2001, p. 56). 

 

1. 3. Reflexões Sobre a Trilogia Ensino/Pesquisa/Extensão 

Na década de 90, Pedro Demo também defende a necessidade da trilogia 

ensino/pesquisa/extensão a partir da constatação de que os termos apresentam expectativas 

heterogêneas, destacando: 

... a sociedade espera soluções, sem que a universidade decaia em 

utilitarismos imediatistas. Cada terreno, a ambiência mais ligada ao meio 

cultivo do espírito, à erudição, à cultura e entra em cena a capacidade de 

dominar desafios concretos. Talvez isto tome o espaço da extensão à 

medida que se exige seu caráter intrínseco, oriundo da produção científica. 

É mais coerente tomá-la como necessidade da prática, no equilíbrio com o 

tema (DEMO, 1992, p. 141). 
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É válido ressaltar a ponderação feita por Silvio Paulo Botomé sobre o problema 

fundamental da identidade da instituição universitária. Comumente confunde-se a atuação e 

administração, além da indução as distorções estruturais e organizacionais na instituição, ou 

seja, as atividades de rotina, em geral, tendem a ser sacralizadas como definidoras da 

instituição e isto é uma das grandes armadilhas para os que nela atuam. A extensão 

universitária parece ter sido uma das atividades que mais contribuiu para essa 

descaracterização: 

... Confundir atividades com objetivos, rotinas com normas orientadoras, 

práticas usuais (ou difundidas) com definições ou emergenciais com 

prioridades é, por mais absurdo que pareça, uma das práticas comuns da 

universidade. A decorrência mais evidente ou marcante é uma ampla e 

profunda descaracterização da instituição (BOTOMÉ, 1996, p. 31-32). 

 

Sem a clareza na percepção das diferenças entre as ações que constituem 

atividades-meio e os objetivos de uma instituição, o autor acima referido ressalta que o grupo 

de trabalho que faz a instituição pode se tornar “irrelevante, destrutiva, anti-produtiva, 

dispersiva, irritante, aversiva, agressiva” por pura perda de visão da razão de ser na atividade 

que realizam: 

Pesquisa, ensino e extensão são atividades (instrumentos, condições ou 

meios) através dos quais (ou nas quais) se realizam os objetivos (funções, 

atribuições) da Universidade. Neste sentido não podem ser confundidos 

com objetivos ou funções da instituição. (BOTOMÉ, 1996, p. 38) 

 

A criação dos Fóruns Nacionais de Extensão e Ação Comunitária, a partir de 

1999, tem contemplado um espaço permanente de reflexão, troca, acompanhamento e 

avaliação das práticas de extensão, desenvolvidas em âmbito nacional, os quais serão 

detalhados no item abaixo. A Diretoria Adjunta de Extensão e Ação Comunitária da FAFIRE 

– DAEAC/FAFIRE participa ativamente destas discussões antes da existência dos fóruns, 

assumindo nesta época a coordenação regional do norte/nordeste. 

Ao abordar este assunto, durante o VI Fórum Nacional de Extensão e Ação 

Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias – FOREXT, 

em 1999, foi elaborado um documento base, denominado “A concepção da Extensão e Ação 

Comunitária em debate: Proposta de Documento Base de Extensão das IES Comunitárias”, 

objetivando sintetizar e analisar os assuntos tratados durante estes encontros nos últimos seis 

anos, abordando inclusive a contribuição destas instituições e da Igreja Católica, no sentido de 

apreender a realidade (ensino), investigando-a (pesquisa) e nela intervindo (extensão): 
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Marcaram este período o compromisso da Igreja Católica com o social 

expresso nas Encíclicas de João XXIII e Paulo VI, bem como a 

reorganização do movimento estudantil, a ação da União Nacional dos 

Estudantes (UNE), Juventude Universitária Católica (JUC), de Diretórios 

Acadêmicos e de algumas organizações políticas. Abrem-se debates sobre 

as reformas de base que culminaram com grandes manifestações públicas 

no período de João Goulart; afirma-se a concepção pedagógica de Paulo 

Freire inovadora e comprometida com as classes trabalhadoras; nascem as 

experiências do Movimento de Educação de Base e a organização sindical 

dos trabalhadores no campo e na cidade. (Doc. Base – VI FOREXT, 1999, 

p. 2) 

  A partir desse momento, as instituições de ensino superior de naturezas 

comunitárias e confessionais passam a discutir a extensão, através destes fóruns, na tentativa 

de distingui-la entre o ensino e a pesquisa, baseando-se no momento histórico acima referido 

em que a Igreja Católica também posiciona-se através dos movimentos populares, inclusive 

de caráter político. 

 

1. 4. Contribuições na Evolução Histórica do FOREXT nas IES Comunitárias 

Em meados dos anos 1980 surge o Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, fruto de discussões sobre a extensão em 

diversas regiões do país, e tendo como o objetivo a coordenação de reflexões e definições de 

diretrizes conceituais e políticas para a extensão nestas instituições com o fundamento do 

compromisso social, na busca de soluções para os problemas da maioria da população.  

A extensão passa por um processo articulador entre o ensino e a pesquisa com 

as demandas da população. Partindo do princípio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, essas atividades são consideradas no mesmo nível, entendendo-as 

como dimensão de um processo acadêmico, orgânico e contínuo. A interdisciplinaridade é 

apontada como meta a ser buscada, considerando que a ação extensionista, pelo fato de 

relacionar-se com o todo, facilita o trabalho interdisciplinar (SERRANO, 2006, p. 10). 

O entendimento entre os Pró-Reitores se deu a partir dessas ideias consensuais, 

que podem ser apreendidas como conclusões dos documentos dos encontros regionais, como: 

o compromisso social da Universidade na busca da solução dos problemas mais urgentes da 

maioria da população; a indissociabilidade entre as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa; 

o caráter interdisciplinar da ação extensionista; a necessidade de institucionalização da 

Extensão no nível das instituições e no nível do MEC; o reconhecimento do saber popular e a 
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consideração da importância da troca entre este e o saber acadêmico; e a necessidade de 

financiamento da Extensão como responsabilidade governamental” (NOGUEIRA, 2001, p. 

67). 

Em virtude destes debates, a extensão universitária passa inicialmente a ter 

uma atenção inicial por partes das instituições de caráter público e privado e a partir deste 

Fórum é definida como sendo 

“o processo educativo, cultural e cientìfico que articula o Ensino e a 

Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

Universidade e Sociedade. 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. Esse 

fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e 

popular, terá como conseqüências a produção do conhecimento resultante 

do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do 

conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação 

da Universidade. Além de instrumentalizadora deste processo dialético de 

teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a 

visão integrada do social” (FÓRUM NACIONAL, 1987). 

No final da década de 1990, o Fórum Nacional de Extensão e Ação 

Comunitária das Universidades e IES Comunitárias foi criado, englobando instituições com 

características próprias do universo comunitário, confessional e filantrópico, porém em 2003 

estas não eram incluídas nos outros fóruns existentes. A partir daí, institui-se, com o apoio da 

Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (Funadesp), o Fórum 

de Extensão das IES Brasileiras, três anos após o Estatuto foi alterado, denominando-se 

Fórum de Extensão das Instituições de Educação Superior Particulares, tornando-se um 

espaço destinado às discussões deste segmento educacional (CALDERÓN, 2007, p. 23). 

Vale ressaltar a importância das contribuições realizadas pelo Fórum Nacional 

de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e IES Comunitárias em que a extensão 

são espaços privilegiados para viabilizar a interação do social e do institucional, em variadas e 

amplas dimensões, difundindo e construindo novos conhecimentos, frutos da intensa reflexão 

provocada sobre seus paradigmas, onde o saber produzido e acumulado por estas instituições 
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transformam em um bem público com vistas à construção de um mundo com melhor 

qualidade de vida
2
. 

A dimensão dos problemas com que a extensão universitária se defronta exige 

das IES uma reflexão e ação mais ampla em relação ao sofrimento dos excluídos, miseráveis; 

à violência; ao desemprego; às agressões ao meio ambiente; à corrupção que agride as nossas 

posturas éticas; à falta de um saber cuidar de nossos velhos, de nossas crianças, de nossas 

famílias; à violência com que se trata a cultura de nossos grupos étnicos e sociais, levando-

nos ao alerta que faz Eric Hobbsbawn, no livro “A Era dos Extremos”: 

Vivemos num mundo conquistado desenraizado e transformado pelo 

titânico processo econômico e tecnocientífico do desenvolvimento do 

capitalismo que domina os dois ou três últimos séculos... O futuro não pode 

ser uma continuação do passado, e há sinais, tanto extremamente quanto 

internamente, de que chegamos a um ponto de crise histórica... Se tentarmos 

construir o terceiro milênio nesta base vamos fracassar, ou seja, a 

alternativa para uma mudança da sociedade é a escuridão. (HOBBSBAWN, 

1994, 562) 

Seguindo na linha do tempo destes fóruns, a partir de 1999 foram elaborados 

documentos, denominados “Cartas”, no sentido de explicar melhor, contextualizar e divulgar, 

a partir de uma concepção que as atividades de extensão envolvem a produção do 

conhecimento e ação comunitária simultaneamente. A evolução destas cartas será detalhada 

abaixo e também no capítulo referente às políticas públicas de extensão. 

Dentro deste contexto, desde o início dos anos 90, as universidades 

comunitárias reafirmam o seu caráter público não estatal:  

Não entendem a extensão “apenas” como uma prestação de serviços extra-

muros, mas práticas em que o corpo universitário desenvolve suas 

atividades de ensino, pesquisa e assessoria, de modo a atingir um público 

mais vasto e proporcionar às comunidades locais um acesso mais fácil a 

conhecimentos e técnicas que permitam melhorar a qualidade de vida. Elas 

fazem da extensão uma característica determinante, que procura integrar e 

consolidar toda a sua atividade de ensino e pesquisa, de modo que ela esteja 

permanentemente em conexão com os setores produtivos e os diversos 

segmentos da comunidade regional, numa relação de intercâmbio e mútuo 

aperfeiçoamento, na qual a universidade se enriquece a si mesma em 

conhecimentos e sabedoria, ao mesmo tempo em que incentiva o 

desenvolvimento de programas e projetos comunitários. (MORAIS, 1989) 

                                                 
2
 http://www.uniso.br/forext/apresentacao.asp 
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Rosler e Ortigara (2005), ao analisarem as tendências globais para os 

próximos anos, revelam o contínuo crescimento do terceiro setor, inclusive das universidades 

comunitárias, tendo um papel incisivo no campo da ética e no exercício da cidadania: 

As instituições comunitárias educacionais são profundamente democráticas 

e constituem-se na expressão mais próxima da vontade comum de classes e 

interesses sociais diferentes e até antagônicos, existentes em determinado 

espaço. 

Do ponto de vista sociopolítico, o caráter público-comunitário emana de 

sua fonte geradora: originam-se e pertencem à comunidade. Sua vertente 

histórica encontra-se no esforço e trajetória da população, na perspectiva de 

construir uma sociedade mais aberta, mais pluralista e mais inclusiva. 

A pertinência da instituição comunitária está relacionada com seu papel na 

sociedade, baseado no aproveitamento da experiência coletiva e nos laços 

que estabelece com o mundo do trabalho e pelas relações com o Estado. 

Também são pertinentes pela contribuição para o desenvolvimento e o 

repensar da Nação. Não perdem a sua ligação com o aspecto regional, nem 

a sua concepção do científico. (ROSLER; ORTIGARA, 2005, p. 84) 

 

Apesar de várias tentativas para a abertura das IES particulares no Fórum de 

Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, o autor acima referido reflete sobre esta 

separação: 

“Neste processo, as IES particulares desempenham importante função, 

mesmo as que têm fins lucrativos, pois, além de formarem cidadãos que não 

foram atendidos pelo Poder Público, possibilitam, direta e indiretamente, a 

implantação de projetos direcionados ao desenvolvimento socioeconômico, 

político, cultural e ambiental de seus entornos territoriais. Sem esquecer, 

ainda, que existem IES particulares que também realizam importantes 

contribuições para o desenvolvimento cientìfico do paìs.” (CALDERÓN 

2007, p. 24) 

Ivan Rocha Neto (2005) reflete sobre a Reforma Universitária Brasileira 

apontando o real papel das instituições de ensino superior, sejam elas públicas ou privadas, 

onde a validação desta nomenclatura não deve ser apenas baseada na sua forma de gestão ou 

da fonte de financiamento: 

...todas as IES prestam serviço público – o de Educar, envolvendo ensino 

profissional, pesquisa e extensão, e o mais importante, à formação integral 

dos cidadãos. Isto é o que distingue as universidades dos institutos ou 

centros de pesquisa, da formação profissional ou dos treinamentos 

oferecidos pelas empresas ou outras instituições exclusivamente dedicadas a 

esta missão, ou das ONG ou órgãos estatais em relação à prestação de 

serviços sociais. (NETO, 2005, p. 105) 

Em se tratando de direitos às necessidades básicas do cidadão, a Constituição 

Brasileira de 1998, no seu III Capítulo, referente à educação, cultura e desporto em seus 
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artigos 205 e 206 relata que esta é direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, 

onde um dos princípios do ensino será pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E ainda, o artigo 207 determina: 

”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” (BRASIL, 1988). 

Esta indissociabilidade é refletida por Calderón (2007, p. 28) citando Ronca 

(1995) em que a integração ensino-pesquisa é cercada por alguns mitos: o primeiro diz 

respeito a todo professor deve ser pesquisador, havendo habilidades específicas para este, o 

que necessariamente podem ou não ser compatíveis para o exercício da docência e o segundo 

mito, a relação entre a produção da pesquisa científica e as atividades de ensino. 

No que diz respeito aos recursos públicos, o Art. 213 da Constituição Brasileira 

explicita: 

serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que: I - 

comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros 

em educação; II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola 

comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de 

encerramento de suas atividades. §1º - as atividades universitárias de 

pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do Poder Público.  

  Na década de 1990, as políticas educacionais sofrem modificações 

significativas com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – ou Lei nº 

9.394, de 20/12/1996 (BRASIL, 1996), fazendo a distinção da natureza administrativa nos 

artigos 19 e 29 em que as IES Católicas e Comunitárias compõe um conjunto de instituições 

privadas com as seguintes definições: 

Art. 20 – As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes 

categorias: I – particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são 

instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado que não apresentem as características abaixo; II - 

comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de 

professores e alunos que incluam na sua entidade mantenedora 

representantes da comunidade; III – confessionais: assim entendidas as que 

são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 

jurídicas que atendem a orientação confessional e ideológica específica e ao 

disposto no inciso anterior; IV – filantrópicas, na forma da lei. (grifos 

nosso) 
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Esta mesma Lei de Diretrizes e Bases relata que o ensino superior deve 

promover, entre outras finalidades, a “divulgação de conhecimentos culturais, cientìficos e 

técnicos que constituem patrimônios da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação”, determinando ainda:  

... estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular, os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade”.(Cap. IV, 

art. 43, incisos IV e VI).  

Desta forma, vale a pena citar novamente a Proposta do Documento Base do 

Fórum de Extensão das IES Comunitárias, anteriormente referida, em que a relação de 

reciprocidade, caracterizada como ação comunitária, indica a inserção das Universidades na 

realidade socioeconômica, explicitando o caráter público do seu projeto político-pedagógico. 

À medida que estas IES tornam-se promotoras e executoras de ações sociais, 

antecedendo, complementando e, muitas vezes, superando na complexidade de suas atuações, 

a própria ação do Estado, mas nunca o substituindo. 

Refletir e debater a extensão e a ação comunitária nas Universidades naquele 

momento significa, pois, retomar a historicidade dessa trajetória, daí extraindo decisões em 

que a lucidez e a ousadia reafirmem a consciência crítica diante dos desafios do mundo atual 

(Doc. Base – VI FOREXT, 1999, p. 5). 

Em se tratando da importância das atividades de extensão como papel 

fundamental para desenvolver simultaneamente o ensino e a pesquisa, ela não pode e nem 

deve ser confundida com assistencialismo ou ações filantrópicas. Todorov (2005) fundamenta 

esta argumentação e esclarece o que a responsabilidade social tem a ver com estas atividades 

nas instituições de ensino superior: 

A extensão universitária define-se como dimensão do trabalho desenvolvido 

pela academia no ensino e na pesquisa, na formação de recursos humanos e 

na produção e divulgação do conhecimento produzido. ... A escola não pode 

substituir o Estado no atendimento de necessidades básicas da população 

carente. É preciso evitar, por outro lado, que se continue a confundir 

extensão universitária com ações filantrópicas baseadas no trabalho 

voluntário dos alunos, professores e funcionários – a chamada 

responsabilidade filantrópica. O trabalho de extensão só se justifica à 

medida que extensão é ensino e/ou pesquisa: o aluno atende a população 

carente como parte de seu aprendizado prático, seja no exercício 

profissional, seja no treinamento de suas habilidades de pesquisa. A 

responsabilidade social está em tudo o que cerca a formação dos alunos e a 

produção de conhecimento. (TOROROV, 2005, p. 44) 
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A partir da LDB os limites da extensão são ampliados para além da estrutura 

organizacional da instituição, Arthur Roquete Macedo (2005) reforça outras vantagens, em 

que a tentativa de construir uma estrutura institucional seja capaz de formar profissionais 

competitivos para acompanhar a velocidade dos avanços do desenvolvimento tecnológico e a 

globalização da economia e que, ao mesmo tempo, defina e implemente formas significativas 

de interação e de integração com o seu contexto socioeconômico. 

... Além disso, explicita o papel das instituições de ensino superior como 

formadoras de recursos humanos aptos à inserção em setores profissionais, 

promove a divulgação de resultados como finalidade da educação superior e 

associa a realização de pesquisa ao desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da difusão da cultura para o desenvolvimento do homem e do 

meio em que vive. Fornece, desse modo, o necessário suporte e a orientação 

legal para a consolidação de um novo tipo de instituição universitária que 

pouco a pouco vinha se estruturando no País (MACEDO, 2005, p. 10). 

  Além destes avanços, Giron cita Demo dos avanços, mas também retrocessos 

da LDB, em relação aos avanços: a integração da educação infantil como parte do sistema 

educacional; a obrigatoriedade da escolarização no Ensino Fundamental, ligada a padrões de 

qualidade (embora não sejam claramente explicitados); ênfase na gestão democrática 

(pedagógica e administrativa); avanço na concepção da educação básica (vista como sistema 

de educação e não de ensino); institucionalização da Década da Educação. E, como “ranços” 

desta Lei, são citados: 

... Apesar de introduzir alguns componentes atualizados e interessantes, a 

Lei não é inovadora, predominando no seu corpo uma visão tradicional que 

impede a percepção de quanto as oportunidades de desenvolvimento 

dependem da qualidade educativa da população; referenda a aquisição e não 

a construção do conhecimento, contrariando as modernas teorias da 

educação; apesar dos avanços nos processos avaliativos do rendimento 

escolar, nem sempre a aprendizagem é o fim maior, passando a idéia de que 

o aluno tem de progredir a qualquer custo; a valorização do magistério não 

acontece no sentido da melhoria, tanto do salário quanto da formação 

continuada dos professores; a formação docente não é pautada no ensino, 

pesquisa e extensão, mas na aplicação prática do conhecimento (DEMO, 

1997, apud GIRON, 2008, p. 23). 

A partir de 1999, as “Cartas” elaboradas pelos Fóruns Nacionais de Extensão e 

Ação Comunitária das Universidades e IES Comunitárias serão citadas a partir de então, na 

tentativa de mostrar as contribuições destas IES nas atividades de extensão, sistematizando 

suas ações. 
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  A Carta de Goiana, elaborada durante VI Fórum Nacional Fórum de Extensão 

e Ação Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias – VI 

FOREXT, em conjunto com a Associação Brasileira e Escolas Superiores Católicas - ABESC 

e Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – ABRUC, institucionaliza este 

encontro anual com as contribuições realizadas em encontros anteriores e elabora as seguintes 

resoluções:  

 Reafirmar o compromisso das IES Comunitárias que representam, com o processo de 

construção da cidadania, e de uma sociedade mais justa e mais humana;  

 Instituir o "Fórum de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e das demais 

IES Comunitárias" visando:  

o propiciar um espaço mais adequado e permanente de reflexão, avaliação e 

acompanhamento das práticas de extensão e ação comunitária desenvolvidas 

nestas instituições;  

o estimular o desenvolvimento de programas e projetos conjuntos e intercâmbio 

entre as instituições;  

o permitir a maior participação de nossas instituições no processo de 

implementação da política de extensão universitária em âmbito nacional; 

o garantir a necessária visibilidade das atividades de extensão e ação comunitária 

desenvolvidas pelas IES Comunitárias no âmbito de toda a sociedade 

brasileira;  

Em 2001, durante o VIII Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das 

IES Comunitárias e da III Assembleia Nacional de Extensão e Ação Comunitária, em Recife, 

foi elaborado, o Documento “Extensão e Ação Comunitária: contribuição das Universidades 

e IES Comunitárias para um Plano Nacional de Extensão” relatando-se o histórico, o 

conceito, o conceito e papel comunitário da extensão, os objetivos dos Fóruns nacionais e o 

perfil, princípios e diretrizes destas instituições, os quais estão discriminados capítulo 

referente às políticas públicas de extensão. 

Em se tratando que o histórico da extensão em IES Comunitárias já foi 

anteriormente abordado, o conceito e o papel comunitário da extensão, a partir do momento 

em que ela torna possível a inclusão da sociedade no processo reflexivo, ou seja, o 

desenvolvimento científico e fazer da ciência do ambiente universitário devem pautar também 

um saber comunitário, crítico de si mesmo. 
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Na palestra de abertura durante, o IV ForExt, em 2002, intitulada: “Extensão 

Universitária: é necessário superar equívocos, identificar exigências, definir prioridades e 

ampliar perspectivas para a Universidade” proferida pelo Prof. Silvio Paulo Botomé, são 

questionados alguns aspectos que atingem a identidade da extensão, como o crescimento 

desordenado de instituições de ensino superior sem a elaboração de seu papel na sociedade e 

até de preparação de pessoal para o tipo específico desta atividade, associando ao ensino e à 

pesquisa, além de ser facilmente confundida com assistencialismo: 

A extensão universitária apareceu para salvar a pesquisa da alienação e para 

ajudar o ensino superior a ser menos alienante... As condições de trabalho, 

assim como as oportunidades de qualificação e de participação, facilitavam 

e mantinham separações e antagonismos nada significativos para o 

desenvolvimento da universidade e para aperfeiçoamento do seu papel 

social e de seus vínculos com os componentes da sociedade. 

As atividades assistenciais – para muitos consideradas “extensão 

universitária” – anulam a própria assistência na medida em que tendem a 

realizar essa assistência de forma cada vez mais precária, uma vez que não é 

alimentada pela produção do conhecimento novo, nem por capacitação de 

pessoas que permita ter agentes capazes de fazer esses trabalhos com alta 

competência e autonomia.  (BOTOMÉ, 2002, p. 78 IN Anais do IV ForExt) 

  Ele também refere ainda a um dos referenciais para a elaboração de um 

possível papel da extensão universitária, indicando o equívoco da definição das universidades 

por seus meios (atividades) e não por seus fins (a função ou finalidade dessas atividades), por 

suas responsabilidades e por seu papel social: 

Sem perceber e lidar com essa diferença há o risco de tender a avaliar a 

universidade pela quantificação de suas atividades, sem interpretar quanto 

essas atividades podem significar produção de conhecimento. A quantidade 

de atividades só são importantes para a burocracia e para o controle do 

governo sobre as instituições. Ou importantes como aparências para 

justificar o uso de influência por meio de marketing, de virtualidades nos 

meios de comunicação, fixando imagens institucionais que reforçam a 

carreira política dos que administram essas instituições, desde o governo até 

os cargos menores nas universidades.  (Idem, p. 86) (grifos nossos) 

O autor supracitado finaliza sua palestra refletindo sobre a definição das 

atividades de extensão: 

As atividades de extensão podem ser concebidas como todas aquelas 

atividades que promovem o aumento do acesso ao conhecimento, além do 

que é parte inerente ao ensino de graduação, de mestrado e de doutorado e 

das atividades de produção de conhecimento. Desde que ela sempre se 

mantenha nos limites das responsabilidades específicas da universidade na 

sociedade. Vale a pena examinar bem o que pode significar isso como 

concepção sobre extensão universitária, uma vez que, com esse 

entendimento, ela pode ser um efetivo prolongamento da pesquisa e do 

ensino e não a “redentora” de ensinos ou pesquisas equivocadas, 

substituindo-os. (Idem, p. 94) 
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  Severino (2009, p. 262) reforça a dimensão da extensão no processo integral da 

formação universitária a partir do momento em que leva o jovem estudante a vivenciar sua 

realidade, formando sua nova consciência social, caso contrário, o domínio que se repassará 

ao universitário dos conhecimentos científicos e das habilidades técnicas não é suficiente para 

a qualificação de um profissional competente, pois ele não sairá da universidade como um 

puro agente técnico. 

Em 2004, o XI Encontro e VI Assembleia do ForExt teve como tema central a 

Universidade e o Compromisso Social: a contribuição da Extensão, através da “Carta de 

Campinas” partindo do pressuposto que este é um tema central para a natureza e identidade 

das universidades e IES Comunitárias. 

  Tendo em vista a sensibilidade e a constante preocupação destas instituições 

com os problemas sociais, vistos de extremos privilégios de um lado e extrema pobreza por 

outro e a redução do papel do estado enquanto provedor de ações que atendam os direitos 

sociais, como saúde, moradia, educação, dente outros. As IES Comunitárias assumem em seus 

marcos legais, o compromisso com a resolução destes problemas sem se confundir nem com 

tentativas de substituir o papel do Estado, mas na construção da formação dos profissionais, 

os quais ocupam ou ocuparão lugares estratégicos na organização política e econômica da 

sociedade. 

  É fato que ao discutir este tema, o termo “Responsabilidade Social” leva a 

denotações de um certo grau de assistencialismo e dirigismo, e na “Carta de Campinas” este 

temo é substituìdo por “Compromisso Social”, por algumas razões, dentre elas: adequar-se 

melhor ao perfil destas instituições, englobar uma dinâmica de proximidade na qual se 

procura manter o respeito pelo outro como cidadão detentor de direitos sociais e não como 

carente ao qual se prestam favores, além de trazer a consciência ao Estado do seu papel pela 

governança da sociedade, cabendo as IES comunitárias serem parceiras e críticas, seja em 

relação a constituição de políticas públicas seja em relação a sua implementação. (Carta de 

Campinas, 2004, p. 2). 

  Na Carta de Campinas estão citados os aspectos institucional e comunitário do 

Compromisso Social, em que o primeiro mostra que ele deve ser o marco identitário das IES 

Comunitárias, manifestando-se na sua vocação para a produção do conhecimento, formação 

pessoal e transformação social a partir da indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa e Extensão 

e, o segundo aspecto, implica o compromisso de uma relação horizontal entre as pessoas, 

onde a construção do coletivo de maneira corresponsável avança na direção de um mundo 
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melhor, a produção do conhecimento de modo participativo e o compromisso de uma gestão 

que respeita e estimula a participação de comunidade interna, resultando numa melhoria para 

a comunidade externa (Carta de Campinas, 2004, p. 4). 

  Além destes aspectos importantes, a Carta de Campinas revela que o 

compromisso social é a contribuição da extensão a partir do momento em que esta é um fator 

determinante para a integração entre o ato educativo e a práxis social, ou seja, a articulação 

entre ao compreender a realidade e responder seus desafios e a interação entre o 

questionamento ético e o engajamento político. Não há como falar sobre extensão ou praticá-

la sem a devida sensibilidade para com as questões sociais. 

  A partir daí são citadas, por esta Carta, algumas sugestões de ações, como mais 

uma contribuição do ForExt na participação ativa para a afirmação dos direitos, o 

redimensionamento coerente do Estado e o fortalecimento da sociedade civil, como: 

 estabelecer relações diretas entre o processo educativo e as práticas sociais, 

dimensões que marcam o projeto educacional da instituição. Para tanto, é 

preciso que sintonizemos por meio da Extensão as necessidades pedagógicas 

dos alunos e as questões sociais, procurando articular teoria e prática. Tal 

sintonia exigirá de nós uma prática reflexiva da inter e da 

multidisciplinaridade, possibilitando-nos uma formação cidadã, coerente com a 

perspectiva epistemológica do aprender multidimensional. Nesse sentido, será 

fundamental que se possa inserir a Extensão na própria matriz curricular dos 

cursos; 

 propiciar, na formação docente, uma melhor compreensão sobre o princípio da 

indissociabilidade, destacando o papel da Extensão como referencial ético e 

metodológico, tanto no processo formativo do educador como do educando, 

quanto no processo de produção de conhecimentos; 

 possibilitar o diálogo entre as diversas ordens de conhecimento no próprio 

âmbito acadêmico, explicitando, por exemplo, o acolhimento ao senso comum 

e à arte. Sem essa postura, dificilmente conseguiremos cultivar a sensibilidade 

para questões sociais e, consequentemente, cultivar o próprio compromisso 

social; 

 explicitar nos documentos fundantes da Instituição e em sua prática uma 

compreensão que sistematize suas diversas modalidades e, ao mesmo tempo, 
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seja capaz de fazê-la avançar e distingui-la tanto da filantropia quanto da 

simples prestação de serviços; 

 delimitar focos estratégicos no planejamento, na gestão e avaliação nos quais 

se privilegie a realidade regional; 

 garantir dotação orçamentária institucional e captação de recursos; 

 estabelecer parâmetros para a avaliação dos impactos sociais; 

 ter na dinâmica organizacional das instituições a devida definição das 

atividades de Extensão, valorizando e legitimando seus profissionais e 

incluindo-a como marco referencial para o processo avaliativo institucional. 

Em 2007, o XIII ForExt elaborou a “Carta de Belo Horizonte”, tendo como 

tema “A Comunicação do Conhecimento – desafio contemporâneo” com o objetivo de 

fortalecer o diálogo entre os gestores da Extensão e a direção superior das instituições filiadas 

e propor a reflexão e indicação de caminhos para contribuir com a organização da extensão 

universitária e com a construção do conhecimento. (Carta de Belo Horizonte, 2007, p. 1) 

Para que seja possível a construção do conhecimento se fez necessário dois 

movimentos realizados pelo ForExt, o primeiro: a busca de um referencial teórico e de 

algumas experiências, visando à solidificação de algumas iniciativas e conceitos sobre a 

educação e a extensão. Para tal, a Carta de Belo Horizonte, cita Freire: 

A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a 

transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que 

buscam a significação de significados... Desta forma, a extensão é diálogo, 

assim como o diálogo é comunicativo (FREIRE, 1992, p. 69). 

 

No segundo movimento, a garantia de uma discussão no ambiente acadêmico 

dos aspectos mais importantes gerados, sobretudo pela proposta governamental da reforma 

universitária, gerando alguns princípios e diretrizes para que possam sinalizar o percurso que 

deve ser percorrido nos próximos anos, como: 

 garantir que a comunicação do conhecimento seja um elemento inerente ao 

processo educativo e ao projeto social, possibilitando, através do exercício da 

extensão como atividade acadêmica, viabilizar a articulação entre a 

universidade e a sociedade, compreendendo que as interrelações estabelecidas 

entre os diferentes sujeitos são, sempre, relações educativas, que norteiam o 

nosso agir no mundo e nos remetem a valores e princípios éticos que fazem 

emergir a consciência solidária. 
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 defender a extensão como um processo significativo de aprendizagem, 

fomentando a participação do maior número possível de discentes e docentes, 

caracterizando-a como um componente pedagógico efetivo enquanto prática 

orgânica do processo acadêmico, tendo como princípio a indissociabilidade 

com o ensino e a pesquisa. 

 assegurar que a Universidade seja um tempo, espaço e processo inerentes ao 

desenvolvimento comunitário e social, através do diálogo entre os parceiros: 

comunidade, docentes e discentes. Garantir a dialogicidade entre os sujeitos 

envolvidos permite o movimento processual do exercício da cidadania, 

assegurando direitos e potencializando os valores éticos. Ser dialógico é 

empenhar-se na transformação constante da realidade (Freire, 1979, p.43), 

princípio básico das universidades que devem estar a serviço da comunidade, 

avaliando, nas práticas extensionistas, a relevância social de cada ação e o seu 

respectivo impacto na reorganização socioeconômica e cultural da sociedade. 

O compromisso social é condição necessária à existência da universidade 

comunitária; sem este, a própria autenticidade da instituição se torna 

ameaçada. 

Desta forma, a Carta de Belo Horizonte reafirma que a consolidação das 

opções comunitárias para além dos muros das Universidades Comunitárias tornando-se assim 

indispensáveis à população independente do cumprimento formal de conceitos idealistas nos 

espaços da sua gestão interna, assegurando, assim, as condições materiais de existência e da 

realização de um novo e contemporâneo compromisso comunitário, sendo estas a 

responsabilidade da extensão. (Carta de Belo Horizonte, 2007, p. 2) 

  Em 2008, a Carta de Campo Grande traz um resgate histórico dos 10 anos do 

ForExt enfatizando os avanços alcançados em torno de consensos sobre a concepção de 

extensão, reafirmando seus compromissos; e perspectivas futuras na forma de proposições e 

desafios. 

Os dez anos de história, que soam como segundos diante dos oito séculos de 

existência da Universidade, ou como minutos, diante dos 70 anos de 

existência das universidades brasileiras, são, para o ForExt, uma herança 

que atua como força impulsionadora, perfazendo o que se pode chamar de 

tradição: o Fórum traz como marcas indeléveis a busca do aprimoramento 

da academia, por meio do diálogo político e efetivo  com o Estado, e  o 

vínculo imprescindível com as demandas e as necessidades sociais. 

(CARTA DE CAMPO GRANDE, 2008, p. 70) 
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  Em relação às proposições e desafios no futuro esta carta reafirma que a 

extensão universitária só pode ser compreendida no contexto da produção e socialização do 

conhecimento, marca indelével da universidade. Nessa perspectiva, ela é parâmetro ético e 

epistemológico da pesquisa e do ensino. É igualmente instrumento pedagógico para a 

formação, que deve estar sempre aberto às novas realidades, aos novos modos de efetivar a 

produção socialmente engajada do conhecimento científico e de formar integralmente as 

pessoas que são recebidas como discentes e docentes, tendo como desafios: 

 Fundamentar em princípios o conhecimento produzido em suas ações, como 

distinto daquele produzido no espaço acadêmico e com os pressupostos 

epistemológicos e metodológicos próprios da pesquisa e do ensino-

aprendizagem; 

 Descobrir e efetivar novas parcerias com a sociedade e o mercado para, sem 

abrir mão de seus princípios, realizar os objetivos da extensão; 

 Ampliar sua participação nas discussões sobre a identidade das universidades e 

IES comunitárias, afirmando que, mais que uma questão de consensos em 

torno de modelos teórico-metodológicos de universidade, é necessário definir 

as opções, em cada uma dessas instituições, sobre arranjo político interno e 

relações com o mercado, com a assunção, de fato, dos projetos institucionais, 

para evitar a personalização das gestões; 

 Consolidar a relação com o Estado partindo do pressuposto de que o papel das 

universidades e IES comunitárias não é complementar, mas suplementar à ação 

do Estado no campo da educação superior, na medida em que essas instituições 

possuem uma vocação e missão específicas no serviço público da educação 

superior. Isto pressupõe uma relação de colaboração pautada por princípios de 

respeito mútuo e de diálogo, excluindo qualquer perspectiva corporativista e 

reivindicativa de ganhos privados; 

 Pensar a extensão como política nacional para a relação entre a universidade 

brasileira e a sociedade, procurando focar, de maneira estratégica, 

determinados campos sociais, como, por exemplo, a geração de trabalho e 

renda e a educação. 
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Estes desafios são corroborados por Silvio Paulo Botomé em que ele diz que a 

extensão pode ser, em última análise, um nome e uma forma de reunir e administrar esforços, 

recursos e atividade para tornar o conhecimento acessível à sociedade. Sendo assim 

concebida, ela não é outra coisa diferente da pesquisa e do ensino. “Também não é pé, via, 

mão, canal, etc. para estes tipos de atividades da Universidade. Ela é algo inerente ao processo 

de produção de conhecimento.” (BOTOMÉ, 1996, p. 202). 

Desta maneira, percebemos e reforçamos as relevantes contribuições através da 

ativa participação da DAEAC FAFIRE nestas discussões, inclusive sendo anfitriã em dois 

fóruns, um em 2001, auxiliando na elaboração do documento: “Extensão e Ação 

Comunitária: contribuição das Universidades e IES Comunitárias para um Plano Nacional 

de Extensão” e o deste ano, no perìodo de 06 a 08 de outubro, com o tema: “Extensão e 

Desenvolvimento Social: processos de formação e construção do conhecimento nas 

Instituições Comunitárias, onde podemos constatar a sua constante busca por reflexões acima 

citadas visando o avanço para o crescimento e desenvolvimento da extensão nas IES 

comunitárias. 
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CAPÍTULO 2 

ECONOMIA SOLIDÁRIA: PRINCÍPIOS E EXPERIÊNCIAS NO BRASIL 

 

  Ao iniciar o estudo do tema da Economia Solidária interpôs-se a necessidade 

de uma distinção previa entre essa e a Economia de Comunhão. A rigor, a aparente 

semelhança entre tais temas e práticas sugere um esforço na perspectiva de estabelecer limites 

entre uma e outra. 

 

2. Economia Solidária x Economia de Comunhão 

  A crise do emprego formal no final do séc. XX levou ao crescimento do 

número de atividades informais como alternativa mais imediata criada pelos próprios 

trabalhadores. Rizoneide Amorim faz algumas reflexões citando o surgimento de outras 

modalidades de economia que além de inserir o homem no mercado de trabalho, assegura 

trabalho e salário enfatizando o acolhimento deste no contexto favorável e envolvente. 

... os Projetos de Economia Solidária buscam contemplar a lógica da 

solidariedade e da sustentabilidade do desenvolvimento, convergindo para a 

humanização das relações sociais e da integração do individuo com a 

natureza, na busca da preservação dos ecossistemas e melhoria do meio 

ambiente, através de práticas que contribuam para ganhos qualitativos da 

ecologia e da saúde pública, enfim, da melhoria da qualidade de vida. Nesse 

sentido é importante destacar as estratégias que passam pela formação de 

laços sociais de solidariedade, nos quais o significado da cidadania
3
 vai do 

grau mínimo de satisfação de necessidades básicas – condição para 

sobrevivência –, contemplando também uma educação cidadã que 

possibilite formação política e ética. (AMORIM, 2005, p.31) 

  Diante das modernas economias ocidentais também Luigino Bruni destaca a 

importância de que o lucro é somente a mínima parte da renda e da riqueza de uma empresa e 

cita outras experiências econômicas dando importância a outros valores e outras motivações, 

como a partilha, a solidariedade, a doação e a mutualidade praticadas pela Economia Solidária 

e Economia de comunhão. 

                                                 
3
 Entendemos aqui cidadania não apenas a noção dos direitos políticos (votar e ser votado). A discussão da 

cidadania na sociedade capitalista diz respeito às formas de compreender a questão da igualdade e da 

desigualdade nesta sociedade e a luta de grupos e classes por participação no poder político e na riqueza social.  

Marshall distingue no conceito de cidadania três elementos, os quais configuram os chamados direitos civis, 

políticos e sociais. Os direitos civis dizem respeito à liberdade individual e a igualdade perante a lei; os direitos 

políticos referem-se à participação no exercício do poder político e os direitos sociais referem-se ao “direito a um 

mínimo de bem-estar econômico e segurança, ao direito de participar por completo da herança social e levar a 

vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade” (MARSHALL, 1967, p. 63-

64). 
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Não é o acúmulo dos lucros doados que mede a intensidade de vivência dos 

valores propostos pelo projeto da Economia de Comunhão, mas a 

capacidade de comunhão como estilo de vida empresarial. (BRUNI, 2000, 

p. 55) 

  Alexandre Santos, em sua dissertação de mestrado (2007, p. 31) afirma que a 

Economia de Comunhão “é uma modalidade especìfica da Economia Solidária que se 

desenvolve desde 1991, no âmbito do Movimento dos Focolares, movimento católico 

ecumênico, que se empenha em promover a vida segundo os preceitos cristãos e em contribuir 

para o estabelecimento de uma ordem mundial ajustada aos ideais de fraternidade e 

comunhão”. 

E assim surgiu o Movimento dos Focolares, que tem o objetivo de 

encaminhar solução de problemas que afligem as pessoas, através da vida 

comunitária fraterna e da comunhão de bens (SANTOS, 2000, p. 35). 

Relata ainda que este movimento foi criado em Trento, na Itália, em 1943, por 

Chiara Lubich, que congrega uma comunidade habituada a praticar a comunhão dos bens e a 

promover obras sociais –, posicionando-se ao lado das iniciativas que procuram humanizar a 

dinâmica econômica que marca os dias correntes, dando, nesta perspectiva, grande exemplo 

àquilo que se convencionou chamar de Responsabilidade Social. 

  Pesquisador sobre este tema, Francisco Antonio de Andrade Filho (ANDRADE 

FILHO, 2000, p. 112) afirma que Chiara Lubich propõe colocar a Economia de Comunhão 

(EdC) como uma adesão consciente, convicta e livre ao projeto de Deus, que deseja que todos 

os bens cheguem a todos. Em seus vários pronunciamentos, ela pensa criticamente que “ao 

contrário da economia consumista, baseada na „cultura do ter‟, a EdC é a „economia do dar‟ e 

insiste em que sem “homens novos” não se faz uma “sociedade nova”. Isso é possìvel através 

da descoberta da verdade a respeito de Deus, do homem e do mundo. Urge tomar consciência 

desta exigência que está no mais profundo do seu ser, “tenha ele fé em Deus ou não”. 

É nesta linha que sustentamos a hipótese segundo a qual a Economia de 

Comunhão segue os traços essenciais da doutrina Social da Igreja. Evoca 

todos os momentos de seu pensar e de suas experiências, a idéia de “uma 

nova ética de emancipação humana”, aspiração essa tão humana de se 

escapar do domínio das forças da natureza, pondo-as ao seu serviço, e, ao 

mesmo tempo, eliminando os males sociais tais como a fome a pobreza, a 

miséria, as guerras, a escravidão, a exploração, entre outras (ANDRADE 

FILHO, 2000, p. 112). 

  De acordo com Santos (SANTOS, 2007, p. 32), na Economia de Comunhão 

(EdC), as empresas dividem os lucros em três partes que são distribuídas com as finalidades 

de desenvolver a empresa; ajudar necessitados (com prioridade para as pessoas pobres 
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vinculadas ao Movimento dos Focolares), suprimindo suas necessidades básicas; e difundir a 

cultura da partilha, formando Homens Novos (sujeitos e agentes da cultura da partilha).  

Mais adiante o pesquisador reflete ainda sobre a distribuição dos lucros das 

empresas da Economia de Comunhão encaminham duas das três partes do lucro à Comissão 

Regional da Economia de Comunhão do Movimento dos Focolares, que, por sua vez, 

encaminha para o Escritório Central da EdC, órgão ligado à Comissão Central da Economia 

de Comunhão e ao Centro do Movimento dos Focolares - Setor Economia e Administração, 

que é encarregado de promover a ajuda aos necessitados e reforçar os mecanismos de 

formação dos Homens Novos: 

O objetivo da Economia da Comunhão é gerar recursos para ampliar a 

capacidade do Movimento dos Focolares ajudar as pessoas necessitadas a 

ele vinculadas e divulgar a Cultura da Partilha, tendo como instrumento o 

lucro das empresas da EdC, que é colocado em comunhão. (SANTOS, 

2007, p. 84) 

No Brasil, seguindo o mesmo padrão, o Movimento dos Focolares cadastra as 

famílias em dificuldade e, a partir dos recursos obtidos pela comunhão global dos lucros das 

empresas da EdC, promove a ajuda. 

Este é um ponto alto da Economia de Comunhão, pois, a alocação de 

recursos na ajuda aos necessitados não decorre da distribuição local da 

contribuição feita pelas empresas das respectivas bases territoriais, mas, sim 

de um amplo programa de redistribuição, no qual há uma efetiva 

transferência de renda de regiões afluentes para aquelas necessitadas. 

(SANTOS, 2007, p. 88) 

Um aspecto que vale ressaltar na Economia de Comunhão é alertado por Bruni 

(2000, p. 53), em que ele afirma que a ela “é impelida por uma cultura que não faz distinção 

entre doador e beneficiado, estimulando a reciprocidade entre os stakeholders (empresários, 

empregados, fornecedores, clientes e pessoas necessitadas) e produzindo um estado de 

compreensão recìproca”. Refere-se, inclusive, ao dizer de Tommaso Sorgi (SORGI, 1998 

apud BRUNI, 2000, p. 53), que tais atos decorrem, até mesmo da partilha de problemas e a 

busca comum de soluções, convertendo a empresa da EdC em comunidade de pessoas. 

Nesta perspectiva, um artigo escrito por Markus Ressl (RESSL, 2000, p. 80), 

em que ele descreve que a Economia de Comunhão se baseia "na concepção e na experiência 

de que o homem se realiza dentro de uma existência comunitária, e é justamente essa visão 

que garante a sua expansão e o seu desenvolvimento, ou seja, “é, antes de tudo, ver no outro, 

que é „pobre‟, um dom que faz com que eu seja eu mesmo, uma pessoa da qual necessito para 

a minha realização” (RESSL, 2000, p. 80). 
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Desta forma, o modelo de desenvolvimento proposto pela Economia de 

Comunhão baseado na Cultura da Partilha, traduzida elevado respeito à pessoa humana, 

especialmente aos stakeholders e outras pessoas com a quais as empresas da EdC se 

relacionam diretamente, às comunidades e ao meio ambiente, numa atitude coletiva cujo 

objetivo maior é instalar uma ordem mundial baseada nos ideais de fraternidade e comunhão é 

está atento ao bem estar dos funcionários, fornecedores e clientes, ao meio ambiente e à 

justiça social.  

  Esta visão diferenciada com mercado é relatada por Gold, em que é percebido 

um posicionamento dos empresários envolvidos na Economia de Comunhão onde os mesmos 

são impulsionados a ver “as pessoas como pessoas” e não como fatores de produção. Assim, 

como estavam mais conscientes da presença de Jesus nas pessoas dentro e fora da empresa, 

começaram a tratar todos de maneira diferente, sem calcular as possíveis consequências na 

empresa, para o bem ou para o mal. O valor intrínseco das pessoas tornava-se, de certa forma, 

mais importante que os eventuais lucros. Eles perceberam que não podiam usar o nome 

Economia de Comunhão ou nem mesmo chegar a dividir os lucros se não colocassem em 

prática certos princípios implícitos na visão trinitária do mundo: honestidade, justa 

competitividade, pagamento de salário justo, respeito pelo meio ambiente etc. Alguns 

perceberam que estavam envolvidos em situações que não permitiam distribuir “lucros 

limpos” para a Economia de Comunhão e tiveram de assumir, decididamente, uma postura 

contra qualquer tipo de corrupção. (GOLD, 2000, p. 90) 

  Assim como Stefan Thiemer (2000, p. 106) aborda os objetivos éticos da 

Economia de Comunhão requerem um compromisso para a implementação de uma estrutura 

institucional, cujos incentivos induzidos fazem que os interesses de cada indivíduo estejam 

em harmonia com os da sociedade.  

De modo prático, sociedades altamente diferenciadas, dirigidas por 

mercados e competições, não são suficientes para uma mudança da 

sociedade e para exigir que todo mundo aja de modo moralmente correto. 

Ao invés disso, a própria moralidade pede a implementação de uma ordem 

institucional que produza os incentivos corretos. (THIEMER, 2000, p. 106) 

  Apesar de similares, a Economia Solidária apresenta algumas particularidades 

que diferem da Economia de Comunhão. Paul Singer, atual secretário da Secretaria Nacional 

de Economia Solidária (SENAES), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) do 

Governo Federal brasileiro, a Economia Solidária é conceituada como, 

... outro modo de produção, cujos princípios básicos são a propriedade 

coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual. A 
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aplicação desses princípios une todos os que produzem numa única classe de 

trabalhadores que são possuidores de capital por igual em cada cooperativa 

ou sociedade econômica. O resultado natural é a solidariedade e a igualdade, 

cuja reprodução, no entanto, exige mecanismos estatais de redistribuição 

solidária de renda. (SINGER, 2002, p.10). 

  Segundo ainda esse mesmo autor, a economia solidária foi idealizada, pelos 

mesmos motivos acima citados da economia de Comunhão, por operários, nos primórdios do 

capitalismo industrial, como resposta à pobreza e ao desemprego resultante da difusão 

“desregulamentada” das máquinas-ferramenta e do motor a vapor no início do século XIX, na 

Europa, principalmente na Grã-Bretanha. 

Nos últimos anos, diante de uma nova conjuntura econômica e social, as 

experiências desse setor ressurgem na tentativa de revitalizar novas experiências sendo 

permeadas por pesquisas e teorias. 

Durante as décadas de 1980 e 1990, aparecem várias denominações e 

diferentes abordagens. Estes termos
4
 são sistematizados por Leandro Klineyder Gomes de 

Freitas (FREITAS, 2004 apud AMORIM, 2005, p. 30), os quais são relacionados a esse tema 

em diferentes países. Apesar de mudanças de terminologia, todos eles resgatam o sentido do 

termo economia. Além de introduzirem valores éticos em todos os processos econômicos, a 

essência da economia solidária gira em torno da ideia de solidariedade. 

Estes fatos levaram esses trabalhadores a procurarem novas formas para 

desenvolverem estratégias a fim de manterem seus empregos, como as 

empresas autogestionárias em geral, empresas que estavam em processo de 

falência e que passaram a ser geridas pelos próprios trabalhadores. 

(AMORIM, 2005, p. 30) 

  A ampliação de estudos sobre este tema leva a uma diversidade de 

terminologias: economia popular, economia social, economia solidária. Janio Caetano de 

Abreu relata uma entrevista dada por Defourny (ABREU apud DEFOURNY, 2001, p. 70) a 

Noëlle Lechat, pelo Diretor de Centre d‟Estues Sociales, esclarecendo melhor este contexto: 

... apesar das divergências terminológicas, a discussão acerca desse tema 

circunda as mesmas bases, que são: o auto-emprego coletivo das pessoas 

que querem voltar à produção social, seja em cooperativas ou em outras 

formas associativas de trabalho, de forma que, ao se juntarem, as pessoas 

ganham condições de competir no mercado com empresas médias e até 

grandes e, com isso, viabilizam sua reinserção. (DEFOURNY, 2001, p. 70) 
 

                                                 
4
 Economia Solidária (SINGER, 1999, 2000, 2004), Economia Popular Solidária (GAIGER, 1999, 2000, 

CORREA, 2000, LISBOA, 2000), Socioeconomia Solidária (ARRUDA, 1998, 2003), Economia de 

Solidariedade (RAZETO, 1993, 1997, 1998), Economia Social/Economia Plural (LAVILLE, 2001, 2002, 2004), 

Economia de Proximidade (LAVILLE, 2001, 2002), Economia de Comunhão (LUBICH, 2002), 

Humanoeconomia (LOEBL, 1978), Colaboração Solidária (MANCE, 2002) entre outros termos. 
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Dentre essas estratégias, estão as cooperativas de trabalho, associações, grupos 

produtivos, clubes de trocas, bancos do povo, redes de cooperação, entre outras alternativas, 

desenvolvidas no âmbito da informalidade do trabalho, que garantissem aos trabalhadores 

ocupação e renda quando os trabalhadores não visualizavam um posto de trabalho formal, os 

quais serão detalhados adiante. 

Para Singer (2000), o objetivo das experiências de economia solidária é reunir 

diversos movimentos e iniciativas, novas e antigas, que possuam valores comuns, tais como: 

a posse coletiva e gestão democrática dos meios de produção, distribuição, 

comercialização e crédito; priorize na gestão da economia e das empresas as 

necessidades sociais e econômicas dos trabalhadores e possibilite a 

aproximação entre os setores estatal e privado da economia, através da 

criação de fóruns locais de desenvolvimento econômico e social. 

(AMORIM apud SINGER, 2000, p.31) 

 

  No tocante à dimensão econômica, o ideal da economia solidária não se 

constitui apenas na criação de postos de trabalho e no aumento da renda das pessoas, 

priorizando apenas o viés econômico, mas são introduzidos valores nas diversas fases do ciclo 

econômico: produção, circulação, acumulação e consumo. Esses valores colocam o ser 

humano acima do capital e a solidariedade acima do individualismo, constituindo, assim, a 

cooperação mútua a partir das necessidades, desejos e aspirações das pessoas e da 

comunidade, na luta pelo crescimento coletivo e não individualizado (RAZETO, 1993). 

Rizoneide Souza Amorim (AMORIM, 2005, p.45) reflete ainda sobre as 

cooperativas de trabalho, ao trabalho domiciliar e à pequena empresa ou departamento de 

fábrica que são utilizadas através da terceirização pelas grandes empresas capitalistas, quando 

estas se apropriam da mão-de-obra de trabalhadores na acumulação de capital citadas por 

Maria Augusta Tavares (TAVARES, 2004 apud AMORIM, 2005, p. 45), as quais são 

mecanismos pelos quais os trabalhadores exploram a sua própria força de trabalho pelo capital 

e se deixam ser lesados nos seus direitos fundamentais: 

Muitas vezes o trabalho que é realizado de forma domiciliar tem a jornada 

de trabalho mais longa, é desenvolvido em locais improvisados, sofre 

ausência de proteção social e segurança no trabalho, aproveita e explora a 

mão-de-obra da mulher e infantil, além de diminuir o poder de 

reivindicações e de negociação junto ao empresariado. (AMORIM, 2005, p. 

45) 

 

  Esta autora atenta para a importância para o cooperativismo autêntico, isto é, 

aquele em que os trabalhadores detêm igualitária e democraticamente a posse e o controle do 
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empreendimento expressa-se como o ideal de prática da Economia Solidária. Isso é diferente 

do cooperativismo de "poucos donos e muitos empregados" (das chamadas coopergatos). É 

diferente também do cooperativismo de trabalhadores demitidos, que se associam para prestar 

serviço à ex-empresa. Isso compõe o chamado processo de terceirização, feito em nome da 

contenção de custos e que na prática significa precarização das condições de trabalho, 

também denominado por alguns autores de “nova informalidade
5
” (AMORIM, 2005, p. 46). 

Na prática, a autora acima referida considera um dos principais entraves para 

permanência das pessoas nos empreendimentos solidários, uma vez que, como a organização 

produtiva é perpassada por um longo processo de construção, e, sendo os envolvidos, na 

maioria das vezes, pessoas excluídas, eles não se submetem a ter um retorno financeiro em 

longo prazo e acabam desistindo da luta. Paralelo a esse processo ocorre também o seu 

inverso, o que demonstra o caráter contraditório, ambíguo e ambivalente das experiências de 

economia solidária no mundo, onde as pessoas, apesar de todas as dificuldades, persistem na 

consolidação do projeto (AMORIM, 2005, p. 47). 

A dimensão sociocultural é trabalhada no sentido de garantir aos envolvidos a 

construção e/ou resgate da cidadania dessas pessoas, assim como uma proposta de educação 

cidadã, que vise à reconstrução de cada ser humano como sujeito do seu próprio 

desenvolvimento, tanto familiar como comunitário e social. 

Singer (2002, p. 16) afirma que a principal diferença entre a economia 

capitalista e solidária é o modo como as empresas são administradas. A primeira aplica à 

heterogestão, ou seja, a administração hierárquica, formada por níveis sucessivos de 

autoridade, entre o quais as informações e consultas fluem de baixo para cima e as ordens e 

instruções de cima para baixo. 

A heterogestão, para atingir seus objetivos, tem de suscitar o máximo de 

cooperação entre os empregados, agrupados em seções, departamentos ou 

sucursais. Competição e cooperação são, a rigor, incompatíveis entre si... A 

empresa solidária se administra democraticamente, ou seja, pratica a 

autogestão... É preciso que todos os sócios se informem do que ocorre na 

empresa e das alternativas disponíveis para a resolução de cada problema. 

(SINGER, 2002, p. 18,19) 

  Este mesmo autor alerta para o perigo de degeneração da prática 

autogestionária vem, em grande parte, da insuficiente formação democrática dos sócios. 

A autogestão tem como mérito principal não a eficiência econômica 

(necessária em si), mas o desenvolvimento humano que proporciona aos 

                                                 
5 A nova informalidade é conceituada em Tavares (2004) e Filgueiras, Druck e Amaral (2003). 
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praticantes. Participar das discussões e decisões do coletivo, ao qual se está 

associado, educa e conscientiza, tornando a pessoa mais realizada, 

autoconfiante e segura. (SINGER, 2002, p. 21) 

  Tanto a autogestão como a heterogestão apresentam dificuldades e vantagens, 

mas seria vão tentar compará-las para descobrir qual delas é a melhor. São duas modalidades 

de gestão econômica que servem a fins diferentes. A heterogestão parece ser eficiente em 

tornar empresas capitalistas competitivas e lucrativas, que é o que seus donos almejam. A 

autogestão promete ser eficiente em tornar empresas solidárias, além de economicamente 

produtivas, centro de interação democráticos e igualitários (em termos), que é o que seus 

sócios precisam (SINGER, 2002, p. 23). 

  Assim como na Economia de Comunhão (EdC) Singer, (SINGER, 2002, p. 

112) aborda que a economia solidária também é obra também de inúmeras entidades ligadas, 

ao menos no Brasil, principalmente à Igreja Católica e a outras igrejas, a sindicatos e a 

universidades. 

  Estas entidades apóiam a economia solidária, que difundem entre trabalhadores 

sem trabalho e microprodutores sem clientes os clientes os princípios do cooperativismo e o 

conhecimento básico necessário à criação de empreendimentos solidários. Além disso, 

treinam os cooperadores em autogestão e acompanham as novas empresas dando-lhes 

assistência tanto na realização de negócios como na construção do relacionamento interno da 

cooperativa. 

  Sobre este aspecto, o cooperativismo constitui um dos pilares da Economia 

Solidária é imprescindível fazer algumas reflexões sobre a mesma, abordando sua origem, 

conceitos, princípios e experiências. 

 

2.1. Economia Solidária 

2.1.1. Origem 

O surgimento da economia solidária se deu com a crise do trabalho formal, no 

final do século XIX, com a automatização dos processos industriais onde as novas tecnologias 

de informação fizeram com que as grandes corporações em países de capitalismo avançado 

começaram a se reestruturar, enviando suas empresas para outras localidades parte de suas 

linhas de produção ou escritórios de serviços e negócios objetivando a obtenção de novos 

mercados, matérias primas, mão de obra barata, acesso a infraestrutura, crédito oficial, 

incentivos fiscais, dentre outros. 
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Amorim (2005, p.22) faz uma reflexão baseada no que diz Antunes 

compactuando com a visão de Matoso (ANTUNES; MATOSO, 1999, apud AMORIM, 2005, 

p. 22), considerando que, na década de 80, acontecem as grandes transformações no âmbito 

das relações de trabalho no país. O avanço tecnológico, em termos do paradigma 

microeletrônico, a automação, a robótica invadiram o ambiente de trabalho, substituindo os 

trabalhadores por máquinas. 

Surgem novos processos que passam a ser incorporados ao universo da 

produção. Nesse sentido, assiste-se a novos processos: a substituição da 

produção em série pela flexibilização da produção, e também pela 

“especialização” flexìvel; a busca pela qualidade total; a polivalência do 

trabalhador, no sentido de uma única pessoa desenvolver várias tarefas; a 

difusão da precarização do trabalho via terceirização - contratos por tempo 

parcial, contratos temporários, estágios, ampliando-se os setores de 

serviços, dentre outras formas. (AMORIM, 2005, p. 22) 

Esta mesma autora afirma que esta instabilidade econômica resulta em novas 

configurações nas relações entre o Estado, capital e trabalho, que contribuiu para o 

estabelecimento de uma jornada de trabalho mais flexível, com norma salarial adequada à 

empresa, ou seja, implanta-se o sistema de desmonte da proteção social e trabalhista em 

diferentes países; entre eles, o Brasil (AMORIM, 2005, p. 22). 

Amorim (2005, p. 30) afirma que apesar da economia solidária parecer ser algo 

novo, Singer (2000), afirma que este movimento foi idealizado pelos teóricos considerados 

“socialistas utópicos”, principalmente Robert Owen (1770-1858) e Charles Fourier (1772-

1865) que conceberam modelos de comunidades, cidades de cooperação, “Falanstérios”
6
, que 

apontavam algumas características semelhantes ao que atualmente denominamos de economia 

solidária. Ainda que a maior parte dessas experiências tenha fracassado, elas conseguiram 

inspirar formas de solidariedade econômica, como as cooperativas de trabalho nascidas na 

França sob a impulsão de Buchez (1864), as cooperativas de Rochdale
7
 na Inglaterra (1844) e 

as caixas rurais de créditos de Raiffessen. na Alemanha (1864). 

A economia solidária surge como modo de produção e distribuição 

alternativo ao capitalismo, criado e recriado periodicamente pelos que se 

encontram (ou temem ficar) marginalizados do mercado de trabalho... Sob o 

capitalismo, os meios de produção são socializados na medida em que o 

progresso técnico cria sistemas que só podem ser operados por grande 

número de pessoas, agindo coordenadamente, ou seja, cooperando entre si. 

(grifos nossos). (SINGER, 2000, p. 13) 

                                                 
6
 Um tipo de comunidade com o objetivo de oferecer a cada um dos seus membros uma ampla escolha entre 

diversos tipos de trabalho (SINGER, 2002). 
7
 A sua carta de princípios e sua legislação inspiram até hoje o cooperativismo em todo o mundo. 
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Para esse autor, o objetivo das experiências de economia solidária é reunir 

diversos movimentos e iniciativas, novas e antigas, que possuam valores comuns, como: a 

posse coletiva e gestão democrática dos meios de produção, distribuição, comercialização e 

crédito; priorize na gestão da economia e das empresas as necessidades sociais e econômicas 

dos trabalhadores e possibilite a aproximação entre os setores estatal e privado da economia, 

através da criação de fóruns locais de desenvolvimento econômico e social (SINGER, 2000, 

p. 13) 

Amorim (AMORIM, 2005, p 30) aborda que vários estudiosos da temática, 

entre eles França Filho (2001), Lechat (2002) e Laville (2004) consideram que o (re) 

surgimento da temática, nos mais diversos paìses, aconteceu sob o impulso de uma “crise do 

capitalismo” (década de 1970), tendo por efeito imediato o aumento do desemprego e 

falências de empresas em diversas partes do mundo. Essa crise contribuiu para que muitos 

trabalhadores buscassem alternativas econômicas no mercado de trabalho informal de forma 

coletiva. 

Tal fato levou esses trabalhadores a procurarem novas formas para 

desenvolverem estratégias a fim de manterem seus empregos, como as 

empresas autogestionárias em geral, empresas que estavam em processo de 

falência e que passaram a ser geridas pelos próprios trabalhadores. 

(AMORIM, 2005, p. 30) 

Dentre essas estratégias, estão as cooperativas de trabalho, associações, grupos 

produtivos, clubes de trocas, bancos do povo, redes de cooperação, entre outras alternativas, 

desenvolvidas no âmbito da informalidade do trabalho, que garantissem aos trabalhadores 

ocupação e renda quando os trabalhadores não visualizavam um posto de trabalho formal, as 

quais serão detalhadas adiante. 

As diferentes pesquisas que estão sendo desenvolvidas nesses últimos anos 

convergem no sentido de enfatizar como tipo-ideal os aspectos de: participação coletiva, 

autogestão, democracia, igualitarismo, cooperação e intercooperação, auto-sustentação, a 

promoção do desenvolvimento humano, responsabilidade social e a preservação do equilíbrio 

dos ecossistemas (AMORIM, 2005, p. 31). 

A autora relata a evolução histórica da Economia Solidária no Brasil, no final 

da década de 1980 e início de 1990, surgindo como resposta à crise do mercado de trabalho, 

resultante das transformações ocorridas não apenas no âmbito nacional, mas em grande parte 

dos países capitalistas. (AMORIM, 2005, p. 34) 
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Os atores que idealizam essa temática (trabalhadores, gestores públicos e 

assessores - através de entidades que assessoram e fomentam a economia solidária), procuram 

mesclar os conhecimentos teóricos sobre o tema com as práticas realizadas no cotidiano, ou 

seja, procura-se buscar a sinergia coletiva, a partir do desenvolvimento de atividades e de 

saber acumulado. Faz-se importante relatar um pouco da trajetória de algumas experiências no 

Brasil (AMORIM, 2005, p. 35). 

Ressalta ainda que nos anos 1980, a CÁRITAS - órgão do Conselho Nacional 

de Bispos do Brasil (CNBB) – e o Instituto Brasileiro de Análises Sócio-Econômicas – 

IBASE desenvolvem trabalhos sociais na busca de geração de renda, conhecidos como 

Projetos Alternativos Comunitários – PACS, os quais procuravam fortalecer espaços 

associativos autônomos que podem ser associados à economia solidária (AMORIM, p. 35). 

Em 1991, organizam-se as cooperativas de produção (fábricas falidas, 

assumidas por trabalhadores) que mais tarde formam a Associação Nacional dos 

Trabalhadores em Empresas Augestionárias e de Participação Acionária – ANTEAG. Nesta 

mesma década, o Movimento dos Sem Terra – MST, para viabilizar economicamente os 

assentamentos, organiza diferentes tipos de cooperativas (AMORIM, 2005, p. 35). 

O objeto de estudo desta dissertação de mestrado surge, nos anos 90, as 

Universidades Federais se engajam no programa, através da Rede Unitrabalho e das 

Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares – ITCP‟s, as quais serão detalhadas no 

tópico abaixo, compostas por professores, pesquisadores e estudantes, e organizam 

empreendimentos econômicos solidários, dando o apoio administrativo, jurídico-legal e 

ideológico na formação política. As incubadoras da Rede Unitrabalho e das ITCPs, em 

parceria com outros organismos nacionais e internacionais, entre eles a Organização 

Intereclesiástica para a Cooperação ao Desenvolvimento - ICCO desenvolvem Projetos de 

Economia Solidária em todo o país, na busca de melhores condições de vida para esses 

trabalhadores (AMORIM, 2005, p. 35). 

Nesse sentido, as Centrais Sindicais se incorporam ao projeto e a CUT cria, em 

1999, a Agência de Desenvolvimento Solidário da Central Única dos Trabalhadores – 

ADS/CUT, em parceria com a Rede Unitrabalho (Rede Interuniversitária de Estudos e 

Pesquisa sobre o Trabalho) e o DIEESE (Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos, 

Sociais e Econômicos). Instala-se, assim, um processo de assessoria aos empreendimentos 

criados pelos trabalhadores/as, em parceria com os sindicatos, federações e confederações, 
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constituindo um Sistema Nacional de Crédito Solidário (Sistema Ecosol) (AMORIM, 2005, p. 

35). 

No ano 2000, na cidade de Mendes/Rio de Janeiro, é formada a Rede Brasileira 

de Economia Solidária – RBES, que teve como principais protagonistas o Projeto Alternativo 

para o Cone Sul – PACS e a Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional – 

FASE, instituições que continuam desenvolvendo trabalhos voltados para economia solidária. 

(AMORIM, 2005, p. 35) 

Em 2005, foi criada a UNISOL
8
 – União e Solidariedade das Cooperativas e 

Empreendimentos da Economia Social no Brasil, que tem por objetivo principal reunir as 

entidades, empresas coletivas constituídas por trabalhadores e quaisquer outras modalidades 

de pessoas jurídicas, a fim de promover a melhoria socioeconômica de seus integrantes, 

garantindo-lhes trabalho e renda com dignidade (AMORIM, 2005, p. 35). 

Desde a sua primeira versão em 2001, o Fórum Social Mundial
9
 dedica espaço 

para o debate da Economia Solidária. Neste ano, ainda sem uma articulação das organizações 

nacionais, o FSM contribuiu para criação de uma rede global de comunicação via Internet 

entre as organizações e redes sobre a temática Economia Solidária. Ficou estabelecida neste 

fórum a tradição de mesclar as reflexões teóricas com relatos de experiências concretas sobre 

a temática (AMORIM, 2005, p. 36). 

Tendo em vista a sua relevância com a Economia Solidária a autora faz 

também uma evolução histórica do mesmo, mostrando suas contribuições sobre este assunto. 

A partir do II FSM, é constituída uma equipe para formar o Fórum Brasileiro 

de Economia Solidária – FBES, cujas diretrizes seriam a da participação efetiva dos setores 

produtivos, dos grupos de fomento e assessoria, além de gestores municipais ligados a essa 

temática. Com base nessa estratégia, o grupo lançou um documento com os “Princípios da 

Economia Solidária”. (AMORIM, 2005, p. 36) 

                                                 
8
 Mais informações estão disponíveis no site http://www.unisol.com.br. 

9
O Fórum Social Mundial, cuja bandeira é “um outro mundo é possìvel” (evento que acontece no mês de janeiro 

em Porto Alegre – Rio Grande do Sul desde o ano de 2001), é um espaço de debate, reflexão, formulação de 

propostas, troca de experiências, articulação e construção dessa temática que vem se consolidando ao longo 

desses anos. Em 2002, o II FSM contou com a animação do Grupo de Trabalho Brasileiro – GTBrasileiro de 

Economia Solidária que, com o apoio do governo do Rio Grande do Sul (primeiro Estado brasileiro a assumir 

uma política pública para a Economia Solidária), organizaram os eventos ligados ao tema. Neste mesmo ano 

(dezembro), o GTBrasileiro organiza a I Plenária Nacional de Economia Solidária que discute e elabora uma 

proposta para uma política pública de Economia Solidária no Governo Federal.  
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No III FSM, em 2003, o presidente Lula garantiu um espaço para esse setor 

dentro da estrutura do seu governo, garantido um espaço voltado para políticas públicas, 

através da criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) e escolheu como 

seu titular, o professor Paul Singer, responsável pelos estudos relativos. Neste fórum, ocorre 

também a II Plenária Nacional de Economia Solidária que mobilizou as bases para criação do 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) (AMORIM, 2005, p. 36). 

A III Plenária Nacional de Economia Solidária aconteceu um dia após a 

formalização da Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, no âmbito do 

Ministério do Trabalho e Emprego. Nessa plenária, foi instituído o Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária – FBES. Atualmente, todos os estados brasileiros têm Fórum ou Rede de 

Economia Solidária, que se articulam com o Fórum brasileiro e a SENAES (AMORIM, 2005, 

p. 36). 

A SENAES lança o “Programa Economia Solidária em Desenvolvimento” com 

os objetivos principais de dar visibilidade ao universo de empreendimentos de autogestão e 

economia solidária no Brasil, qualificar os atores envolvidos com a implementação das 

políticas públicas direcionada à economia solidária e à autogestão e facilitar o intercâmbio de 

experiências e reflexões sobre temas afins entre os empreendimentos. Além de ser criado, a 

nível estadual, os Fóruns ou Redes de Economia Solidária que se articulam com o Fórum 

Brasileiro e a SENAES (SENAES, 2004). 

Gabriel Kraychete (KRAYCHETE, 2007, p. 40) afirma que o “Termo de 

Referência do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária, foram considerados 

como empreendimentos destas as organizações que possuam as seguintes características: 

a) organizações coletivas (associações, cooperativas, empresas autogestionárias, 

grupos de produção, clubes de troca etc), supra-familiares, cujos sócios são 

trabalhadores urbanos e rurais. Os que trabalham no empreendimento devem 

ser, na quase sua totalidade, proprietários ou co-proprietários, exercendo a 

gestão coletiva das atividades e da alocação dos seus resultados; 

b) organizações permanentes (não as práticas eventuais). As atividades 

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

organização; 

c) organizações que podem dispor ou não do registro legal, prevalecendo a 

existência real ou a vida regular da organização (KRAYCHETE, 2007, p. 40). 



53 

 

 

Seguindo com a evolução histórica do Fórum Social Mundial, em 2004 foi 

realizado fora no Brasil, na Índia retornando para Porto Alegre, em 2005, criando-se um 

Comitê Organizador Brasileiro dividido em oito Grupos de Trabalho, com o objetivo de 

refletir, dialogar sobre critérios e aprofundamento da discussão política de temas relacionados 

à preparação do FSM, sendo um deles a Economia Solidária, no qual a autogestão permeou 

todas as práticas, em que as palestras eram discutidas de forma horizontal, plural e 

democrática diante de uma multiplicidade de temas. 

Em janeiro de 2010, a Economia Solidária não só tem sido o assunto 

predominante no X FSM, mas também a participação recorde de grupos e a consolidação em 

eventos como a 1ª Feira Mundial de Economia Solidária. 

 

2.1.2. Conceitos 

Para dar início aos conceitos pesquisados acerca da Economia Solidária, 

Gadotti (1993) faz a distinção entre economia informal de economia popular na discussão do 

tema de educação comunitária embora estes termos sejam utilizados como sinônimos: 

A economia informal se localiza, sobretudo, no nível das necessidades 

imediatas e, muitas vezes, passageiras, enquanto a crise durar para o 

individuo, enquanto ele não encontrar lugar no mercado formal de trabalho. 

A economia informal pode ou não se transformar em economia popular. Já 

a economia popular, como a entendemos, significa, sobretudo, uma opção, 

um modo de vida – que nada mais é do que um modo de produção -, o que 

implica um projeto de sociedade e novos valores... A produção associada 

gera valores solidários, participação, autogestão, autonomia e iniciativas de 

caráter integral, como vida coletiva cultural e educativa, etc. A economia 

popular não se baseia nos critérios de rentabilidade e de lucro do sistema 

capitalista e da economia não-popular (GADOTTI, 1993, p. 13). 

  Este mesmo autor cita a definição da economia popular de Luiz Razeto 

(GADOTTI, 1993 apud RAZETO, 1987, p. 11) onde o mesmo afirma que economia popular 

é também chamada de economia de solidariedade: 

Economia Popular é um conceito que, embora acuse certa ambigüidade, 

aponta para a emergência de uma empresarialidade distinta da que existe na 

economia estatal ou capitalista. É uma economia na qual se expressa o 

modo de ser do povo, dando lugar a uma racionalidade econômica distinta 

dessas formas econômicas (GADOTTI, 1993 apud RAZETO, 1987, p. 11). 

Esta diferença se restringe a terminologia. 

Ele define Economia de Solidariedade como um “modo de fazer economia que 

implica comportamentos sociais e pessoais novos, tanto no plano da organização da produção 

e das empresas, como nos sistemas de destinação de recursos e distribuição dos bens e 
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serviços produzidos, e nos procedimentos e mecanismos de consumo e acumulação” 

(RAZETO, 1993, p. 40). 

Um fator econômico especial denominado “fator C” é identificado por este 

autor, onde em vários outros idiomas começam com a referida letra diversos termos, tais 

como: cooperação, comunidade, colaboração, coordenação, coletividade. 

O fator “C” consiste no fato de que um elemento comunitário, de ação e 

gestão conjunta, cooperativa e solidária, apresente no interior dessas 

unidades econômicas efeitos tangíveis e concretos sobre o resultado da 

operação econômica. Efeitos concretos e específicos nos quais se possa 

discernir uma particular produtividade dada pela presença e crescimento do 

referido elemento comunitário, análoga à produtividade que distingue e pela 

qual se reconhecem os demais fatores econômicos. (RAZETO, 1993, p. 41) 

  O “fator C” tem expressões variadas: manifesta-se pela cooperação no 

trabalho, que acrescenta a eficiência da força de trabalho; no uso compartilhado de 

conhecimentos e informações, que dá lugar a um importante elemento de criatividade social; 

na adoção coletiva das decisões; na melhor integração funcional dos diferentes componentes 

sociais da empresa, que reduz a “conflitualidade” e os custos que deles derivam; na satisfação 

de necessidades de convivência e participação que implicam que a operação da empresa 

proporcione a seus integrantes uma série de benefícios adicionais não contabilizados 

monetariamente, mas reais e efetivos; no desenvolvimento pessoal dos sujeitos envolvidos nas 

empresas, derivados da comunicação e mudança entre personalidades diferentes, etc. 

(RAZETO, 1993, p. 41). 

  Em sìntese, o “fator C” significa que a formação de um grupo, associação ou 

comunidade, que opera cooperativa e cordialmente, proporciona um conjunto de benefícios a 

cada integrante e um melhor rendimento e eficiência à unidade econômica como um todo, 

devido a uma série e economias de escala, economias de associação e externalidades, 

implicadas na ação comunal e comunitária. (RAZETO, 1993, p. 40) 

É importante destacar a diferença que Razeto (RAZETO, 1993) faz entre 

economia popular e economia de solidariedade onde as mesmas apresentam traços e 

características comuns em torno das quais se forma historicamente uma identidade de 

contornos bem definidos: 

Definidas a economia popular e a economia de solidariedade como dois 

conjuntos de realidades e experiências que se caracterizam por traços de 

diferentes nìveis, podemos compreender agora a “economia popular de 

solidariedade” como o conjunto concreto das experiências, atividades e 

organizações econômicas que se encontram na intersecção entre dois 

conjuntos anteriormente mencionados. Em outras palavras, a economia 
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popular de solidariedade é aquela parte da economia popular que manifesta 

alguns traços especiais que permitem identificá-la também como economia 

de solidariedade, ou, pelo contrário, é aquela parte da economia de 

solidariedade que se manifesta no contexto que identificamos como 

economia popular. (RAZETO, 1993, p. 45) 

  Oliveira et al (2007, p.70) cita Laville (1994) refletindo que a economia 

solidária “organiza-se a partir de favores humanos, favorecendo as relações em que o laço 

social é viabilizado através da reciprocidade e adota formas comunitárias de propriedade”, 

distinguindo-se tanto da lógica do mercado capitalista quanto da lógica do Estado (LAVILLE, 

1994 apud OLIVEIRA ET AL, 2007, p. 70). 

  Genauto C. de França Filho (2007) cita três singularidades próprias das práticas 

da Economia Solidária, até por ser denominada uma outra economia, tendo em vista que a 

definição do termo “economia” imediatiza a ideia de distribuição de riqueza e pluralidade de 

formas de produção: 

A primeira dessas singularidades diz respeito à possibilidade de pensar as 

práticas solidárias como uma projeção, no nível micro ou meso-social, do 

conceito macro-social da economia. A segunda concerne a possibilidade de 

compreender a economia solidária como uma articulação inédita entre as 

três formas de economia: mercantil, não mercantil e não monetária, 

inventando assim um outro modo de definir o ato econômico – ao invés de 

concebê-lo como uma “nova economia”, que viria somar-se às formas 

dominantes da economia numa espécie de complemente que serviria de 

ajuste às disfunções do sistema econômico vigente, como se a economia 

solidária tivesse a função de ocupar-se dos pobres e excluídos do sistema 

econômico, constituindo, uma espécie de setor à parte com um papel 

funcionalmente bem definido em relação ao conjunto. A terceira 

singularidade remete à possibilidade de pensar as práticas de economia 

solidária como modos de gestão de diferentes lógicas em tensão nas 

dinâmicas organizativas. Neste sentido, enfatiza-se a busca do equilíbrio 

necessário à sustentabilidade de tais práticas, em meio à tensão dessas 

lógicas (FILHO, 2007, p. 160). 

  E, Singer (2007) faz uma reflexão sobre o relacionamento entre os agentes de 

desenvolvimento (banco públicos, agências de fomento da economia solidária, ligadas a 

igrejas, sindicatos ou universidades), ressaltando a sua importância no desenvolvimento 

solidário: 

... Nesta troca, os membros da comunidade recebem ensinamentos e os 

oferecem aos agentes, num processo de educação política mútua. A 

experiência das incubadoras universitárias de cooperativas populares atesta 

que este tipo de processo é real e é essencial para que o desenvolvimento 

solidário possa se dar. (SINGER, 2007, p. 43) 

  Neste contexto, Filho (2007) menciona quatro categorias de atores ou 

instâncias organizativas que compuseram o campo da economia solidária no Brasil: a 
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primeira, os Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), caracterizados pela 

heterogeneidade, na tentativa de criar um sistema de autogestão; a segunda categoria são as 

Entidades de Apoio e Fomento (EAF), que contam com uma base profissional altamente 

qualificada, podendo ser ONGs, centros de pesquisas, programas de extensão de 

universidades ou coordenação de redes. 

A terceira categoria são as formas de auto-organização política, que são as 

redes e fóruns, os quais articulam debates políticos sobre o lugar de cada modo de auto-

organização, sobre as relações que mantêm entre si e com os poderes públicos, e a quarta 

categoria, representada por uma nova institucionalidade pública do Estado que é a Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (Senaes), vinculada ao Ministério de Trabalho e Emprego, e, 

ainda, uma série de outras instâncias políticas públicas de economia solidaria em governos 

municipais ou estaduais (FILHO, 2007, p. 168). 

 

2.1.3. Princípios 

Em junho de 2003 durante a III Plenária Nacional da Economia Solidária no 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária foram definidos os princípios gerais e específicos da 

Economia Solidária. Dentre os princípios gerais
10

 pode-se citar: 

1. O valor central da economia solidária é o trabalho, o saber e a criatividade 

humanos e não o capital-dinheiro e sua propriedade sob quaisquer de suas formas; 

2. A Economia Solidária representa práticas fundadas em relações de colaboração 

solidária, inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano como sujeito 

e finalidade da atividade econômica, em vez da acumulação privada de riqueza 

em geral e de capital em particular; 

3. A Economia Solidária busca a unidade entre produção e reprodução, evitando a 

contradição fundamental do sistema capitalista, que desenvolve a produtividade, 

mas exclui crescentes setores de trabalhadores do acesso aos seus benefícios; 

4. A Economia Solidária busca outra qualidade de vida e de consumo, e isto requer 

a solidariedade entre os cidadãos do centro e os da periferia do sistema mundial; 

5. Para a Economia Solidária, a eficiência não pode limitar-se aos benefícios 

materiais de um empreendimento, mas se define também como eficiência social, 

em função da qualidade de vida e da felicidade de seus membros e, ao mesmo 

tempo, de todo o ecossistema; 

                                                 
10

 http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=60 

http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=60
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6. A Economia Solidária é um poderoso instrumento de combate à exclusão social, 

pois apresenta alternativa viável para a geração de trabalho e renda e para a 

satisfação direta das necessidades de todos, provando que é possível organizar a 

produção e a reprodução da sociedade de modo a eliminar as desigualdades 

materiais e difundir os valores da solidariedade humana. 

Os princípios específicos referem-se ao sistema de finanças solidárias: 

1. Para a Economia Solidária o valor central é o direito das comunidades e nações à 

soberania de suas próprias finanças. São alguns dos elementos fomentadores de 

uma política autogestionária de financiamento do investimento do nível local ao 

nacional: 

2. A nível local, micro, territorial: os bancos cooperativos, os bancos éticos, as 

cooperativas de crédito, as instituições de microcrédito solidário e os 

empreendimentos mutuários, todos com o objetivo de financiar seus membros e 

não concentrar lucros através dos altos juros, são componentes importantes do 

sistema socioeconômico solidário, favorecendo o acesso popular ao crédito 

baseados nas suas próprias poupanças. 

3. A nível nacional, macro, estrutural: a descentralização responsável das moedas 

circulantes nacionais e o estímulo ao comércio justo e solidário utilizando moedas 

comunitárias; o conseqüente empoderamento financeiro das comunidades; o 

controle e a regulação dos fluxos financeiros para que cumpram seu papel de 

meio e não de finalidade da atividade econômica; a imposição de limites às taxas 

de juros e aos lucros extraordinários de base monopólica, o controle público da 

taxa de câmbio e a emissão responsável de moeda nacional para evitar toda 

atividade especulativa e defender a soberania do povo sobre seu próprio mercado. 

 

2.1.4. Experiências de Economia Solidária 

Algumas experiências de Economia Solidária são implementadas através de 

novas metodologias com a inspiração em práticas antigas. Luiz Inácio Gaiger (2003) explica 

cada uma delas, como: 

... as diversas modalidades de organização econômica, originadas da livre 

associação dos trabalhadores, com base em princípios de autogestão, 

cooperação, eficiência e viabilidade. Aglutinando indivíduos excluídos do 

mercado de trabalho, ou movidos pela força de suas convicções, à procura 

de alternativas coletivas de sobrevivência, os empreendimentos econômicos 

solidários desenvolvem atividades nos setores da produção ou da prestação 

de serviços, da comercialização e do crédito (GAIGER, 2003, p.135). 
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Essas experiências apresentam-se sob forma de empresas autogestionárias, 

cooperativas, associações, clubes de trocas, finanças solidárias/bancos do povo, consumo 

solidário, comércio justo e solidário, rede de colaboração solidária, grupos produtivos 

informais, que combinam suas atividades econômicas com ações de cunho educacional e 

cultural, valorizando o sentido da comunidade de trabalho e o compromisso com a 

coletividade social em que se inserem. O significado de cada uma dessas experiências será 

detalhado a partir de então, facilitando o reconhecimento em que o Projeto Semeando Futuro 

possa se assemelhar, mesmo já sendo considerado uma Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares – ITCP. 

 

2.1.4.1. Empresas Autogestionárias 

As empresas autogestionárias surgem em contexto de desemprego e de 

fechamento de empresas em função do processo de reestruturação produtiva em todo o mundo 

e retomam a gestão no sentido de evitar a falência do empreendimento. Os trabalhadores 

tentam, assim, organizar as atividades dessas empresas dando a elas uma nova forma de 

gerenciamento (AMORIM, 2005, p. 37). 

Segundo Paulo Peixoto Albuquerque (2003, p. 15), as empresas 

autogestionárias “são organizações produtivas sobre as quais o poder de decisão pertence de 

forma exclusiva a seus trabalhadores e é repartido de forma igualitária entre todos eles, 

quaisquer que sejam suas qualificações ou seus aportes em capital. A principal característica 

dessas empresas é a autogestão”. 

Ainda, na visão desse autor, a autogestão é considerada como um conjunto de 

práticas sociais que se caracteriza pela natureza democrática das tomadas de decisões e 

propicia a autonomia de um coletivo. É um exercício de poder compartilhado, que qualifica as 

relações sociais de cooperação entre as pessoas (ALBUQUERQUE, 2003, p. 15). 

O funcionamento dos empreendimentos ditos autogestionários é analisado por 

Paul Singer (2002) ressaltando o caráter democrático existente nesse tipo de empresa. 

quando ela é pequena, todas as decisões são tomadas em assembléias, que 

podem ocorrer em curtos intervalos, quando há necessidades. Quando ela é 

grande, assembléias-gerais são raras porque é muito difícil organizar uma 

discussão significativa entre um grande número de pessoas. Então os sócios 

se reúnem para deliberar em nome de todos. Decisões de rotina são de 

responsabilidades de encarregados e gerentes, escolhidos pelos sócios ou por 

uma diretoria eleita pelos sócios (SINGER, 2002, p.87). 
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As diferentes iniciativas de empresas autogestionárias levaram seus 

trabalhadores a construir uma entidade para coordenar essas iniciativas, ajudando a 

democratizar conhecimentos já produzidos, não só para a sobrevivência da empresa, mas 

também para a concretização de uma cultura autogestionária. 

  O autor acima citado faz uma reflexão sobre as implicações pessoais no grupo 

nas empresas autogestionárias: 

A autogestão exige um esforço adicional dos trabalhadores na empresa 

solidária: além de cumprir as tarefas a seu cargo, cada um deles tem e seu 

preocupar com os problemas gerais da empresa. Esse esforço adicional 

produz ótimos resultados quando se trata de envidar mais esforços para 

cumprir um prazo, eliminar defeitos de um produto ou para atingir algum 

outro objetivo que todos desejam. O fato de todos ficarem a par do que está 

em jogo contribui para a cooperação inteligente dos sócios, sem necessidade 

de que sejam incentivados por competições para saber quem é o melhor de 

todos. Mas o esforço adicional torna-se desgastante quando é preciso se 

envolver em conflitos, tomar partidos pró ou contra companheiros, 

participar de reuniões cansativas, etc. (SINGER, 2002, p. 19) 

 

Uma das dificuldades encontradas nas empresas autogestionárias é citada com 

Barbosa (2007) onde o processo de autogestão “exige um trabalhador subjetivamente menos 

subserviente ou autoritário para que saiba lidar com a crítica, a partilha do poder, a escuta, o 

debate coletivo e a negociação” (BARBOSA, 2007, p. 135). 

Amorim (AMORIM, 2005, p. 38) relata que no Brasil, uma das primeiras 

empresas autogestionárias, foi a Markeli
11

, empresa de calçados de Franca, cidade do interior 

de São Paulo. Elas se proliferam em diferentes locais, desde outras empresas no ABC paulista 

à Usina Catende em Pernambuco, permanecendo até hoje como empresas autogestionárias e 

se enquadram na ótica da economia solidária. 

 

2.1.4.2. Cooperativas 

De acordo com a Lei Cooperativista 5.764, de 16/12/71, a cooperativa é 

“uma sociedade, com forma e natureza jurìdica próprias, de natureza civil, não sujeita à 

falência, constituìda para prestar serviços aos associados”. 

Barbosa (2007) cita a recomendação 193/2002 que define a cooperativa 

com “uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas 

                                                 
11

 Segundo Nakano (2000), em 1991, o Sindicato dos Trabalhadores Calçadistas de Franca, da CUT, procurou o 

DIEESE, o que permitiu um trabalho pioneiro na implantação de um projeto de autogestão.  
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necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais em comum por meio de uma 

empresa de propriedade conjunta e de gestão democrática” (BARBOSA, 2007, p. 102). 

Para se constituir uma cooperativa, é necessário, no mínimo, vinte pessoas. 

Essa é uma entidade sem fins lucrativos, porém com fins econômicos, onde as pessoas devem 

exercer uma mesma atividade para realizar objetivos comuns, tanto para obter sobras, como 

para assumir de forma igualitária os riscos e benefícios do empreendimento. É regida por 

direitos e deveres como também por princípios, tais como: adesão livre e voluntária, gestão 

democrática pelos membros, participação econômica dos membros, autonomia e 

independência, educação, formação e informação, intercooperação e interesse pela 

comunidade (AMORIM, 2005, p. 38). 

As cooperativas têm três características básicas: a gestão, a propriedade e a 

repartição das sobras cooperativas.  

Sabendo-se da existência de vários tipos de cooperativas, tais como: 

cooperativa agropecuária, de crédito, educacional, de trabalho, de produção, de saúde, de 

consumo, habitacional, mineral, especial e de serviços. Amorim (2005) relata uma experiência 

exitosa de articulação entre cooperativas é o Complexo Cooperativo de Mondagrón.
12

, 

localizado na região Basca, na Espanha. Foi fundado em 1956, pelo Padre Arizmendi, 

aglutinando cooperativas de produção industrial e de serviços comerciais. Esse complexo 

abrange banco cooperativo, cooperativa de seguro social, universidades e várias cooperativas 

de inovações tecnológicas (AMORIM, 2005, p. 38). 

 

2.1.4.3. Associações 

Baseando-se uma definição dada, Veiga, Rech e Whitaker (2002) e Amorim 

(2005) define associações como “qualquer iniciativa formal ou informal que reúne pessoas 

físicas ou outras sociedades jurídicas com objetivos comuns visando superar dificuldades e 

gerar benefícios para os seus associados.” São dirigidas por uma Diretoria eleita, cujas 

funções estão subordinadas à vontade coletiva e democrática de seus associados e 

cristalizadas nos seus Estatutos, aprovados em Assembleia Geral. A sua legislação é a mesma 

das cooperativas (VEIGA, RECH; WHITAKER, 2002 apud AMORIM, 2005, p. 39). 

A Associação é caracterizada por: 

                                                 
12

 Mais informações estão disponíveis no site http://www.mcc.coop. 
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a) reunião de duas ou mais pessoas para a realização de objetivos comuns; 

b) seu patrimônio é constituído pela contribuição dos associados, por doações, 

subvenções etc; 

c) seus fins podem ser alterados pelos associados; 

d) os seus associados deliberam livremente; 

e) são entidades do direito privado e não público (AMORIM, 2005, p. 39) 

f) existem vários tipos de Associação, muitas vezes com nomes diversos – 

centros, institutos etc – e entre as mais comuns estão: associações 

filantrópicas, associação de pais e mestres, associação em defesa da vida, 

associações culturais, desportivas e sociais, associações de consumidores, 

associações de classe e associações de produtores (AMORIM, 2005, p. 40) 

Albuquerque (2003, p. 17) define associação como sendo “uma sociedade civil 

sem fins lucrativos cuja finalidade é representar e defender os interesses dos cidadãos 

associados, buscando estimular a melhoria técnica, profissional e social dos associados”, 

estando sua ação garantida pela Constituição
13

. 

Nos últimos anos, as Associações de Produtores vêm crescendo muito em todo 

o país. Constituídas por produtores oriundos dos segmentos agrícola, artesanal ou mini-

industrial – artesãos, costureiras, recicladores, viabilizam as suas atividades produtivas e 

realizam de forma coletiva a comercialização. (AMORIM, 2005, p. 39) 

 

2.1.4.4. Clubes de Trocas 

O sistema de trocas é muito antigo. Antes mesmo de existir mercado – tal 

como o concebemos hoje, dentro da lógica capitalista – as pessoas já trocavam bens, porém 

Singer (2002) afirma que eles são uma inovação recente na economia solidária: 

reúnem pessoas desocupadas que têm possibilidades de oferecer bens ou 

serviços à venda e precisariam comprar outros bens e serviços, mas não 

podem fazê-lo porque para poder comprar tem antes de vender e no seu 

meio não há quem tenha dinheiro para poder comprar sem ter vendido 

antes. Em outras palavras, a falta de dinheiro inibe a divisão social do 

trabalho. Estas situações são muito comuns em localidades atingidas por 

grande perda de empregos. (SINGER, 2000, p. 105) 

                                                 
13

 Artigo 5º, inciso XVII a XXI, artigo 174 § 2º e no Código Civil 
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De acordo com Primavera (2003), os clubes de trocas se constituem como 

organização de grupos de pessoas que juntam a necessidade de consumir de umas com 

capacidades de produzir de outras, ou seja: 

Pessoa que têm algo para “oferecer” e pessoas que têm algo para “consumir” 

fazem troca desses produtos e serviços, sem que a presença do dinheiro seja 

determinante. Para fazer o papel do dinheiro cria-se um bônus que serve 

como “informação” sobre as operações, mas são produzidas e controladas 

pelo próprio grupo, de modo que sempre existirá a quantidade necessária 

para as trocas possíveis, nem mais nem menos...(PRIMAVERA,  2003, 

p.60). 

É importante ressaltar que os clubes de trocas não são apenas espaços de 

intercâmbios comerciais, mas também são espaços de trocas sociais, culturais, trocas de 

saberes. No dizer de Singer, “eles contribuem para a integração das pessoas a grupos, 

possibilitando novas amizades, afetos, favores, gentilezas”. (SINGER, 2002, p. 106). 

Mundialmente falando, as experiências de clubes de trocas mais conhecidas 

são as da França e Argentina. No caso argentino, elas cresceram nos últimos anos com a crise 

econômica e monetária. Muitas dessas experiências persistem e permitem a muitos argentinos 

formar alternativas de sobrevivência. No Brasil existem experiências dessa natureza em 

diversos Estados, entre eles, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, 

Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Ceará (FREITAS, 2004). 

 

2.1.4.5.Finanças Solidárias / Bancos do Povo 

As finanças solidárias são uma forma encontrada de democratizar o sistema 

financeiro para dar possibilidades aos excluídos do sistema bancário e financeiro tradicional, 

criando condições de garantia de acesso ao crédito. Na concepção de Franklin Dias Coelho 

(COELHO, 2003), ela é entendida como: 

um processo no qual se acumula socialmente; mudam relações de poder 

entre produtores, intermediários e consumidores; configurando novas regras 

e novos marcos legais... Insere-se como elemento central destas relações de 

força o poder da moeda. Em particular, no caso das finanças solidárias, ele 

assume uma dimensão de meio de pagamento, funciona como forma de 

operacionalizar um sistema de garantia e de crédito, ou ainda como reserva 

de valor no caso de poupança ou seguro (COELHO, 2003, p.155). 
 

Este mesmo autor descreve os princípios metodológicos das finanças 

solidárias: cobrança de juros reais, busca de manutenção de uma relação personalizada com o 
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cliente; garantias baseadas na formação de “grupos solidários”; captação de poupança dos 

usuários e oferta de créditos renovados e escalonáveis, com prazos curtos de amortização. 

(COELHO, 2003, p. 156) 

No Brasil, as experiências de finanças solidárias são muito recentes e só se 

expandiram a partir dos anos 90, tendo como referências as experiências de microcrédito da 

Federação Nacional de Apoio aos Pequenos Empreendimentos (FENAPE); da instituição de 

crédito PORTOSOL sediada em Porto Alegre; do VIVACRED, no Rio de Janeiro; do BRB 

em Brasília, e do Sistema Nacional de Cooperativas de Crédito da Economia Solidária 

(Sistema Ecosol), com sede em São Paulo e do Banco Palmas, em Fortaleza. (AMORIM, 

2005, p. 41) 

De acordo com Coelho (COELHO, 2003, p. 162), as ações de 

microcrédito/finanças solidárias, já se constituem em um sistema de apoio alternativo às redes 

locais, ao fortalecimento de cadeias produtivas, às cooperativas e associações de produtores 

de comércio justo, à garantia de sistema de compras solidárias e aos sistemas populares de 

poupança e seguro
14

. 

 

2.1.4.6. Consumo Solidário 

Uma das concepções da prática de economia solidária diz respeito ao consumo 

solidário que implica um processo de conscientização de parte da população consumidora, 

ainda de difícil compreensão. De acordo com Euclides André Mance (2003), o consumo 

solidário pode ser entendido como: 

consumir bens ou serviços que atendam às necessidades e desejos do 

consumidor, visando: (a) realizar o seu livre bem-viver pessoal; (b) promover 

o bem-viver dos trabalhadores que elaboram, distribuem e comercializam 

aquele produto ou serviço; (c) manter o equilíbrio dos ecossistemas; (d) 

contribuir para a construção de sociedades justas e solidária (MANCE, 2003, 

p.44). 
 

O consumo solidário dá preferência aos produtos e serviços da economia 

solidária que substituem os produtos das grandes empresas inseridas no mercado capitalista 

mais amplo. Além de serem produzidos por empresas que exploram os trabalhadores, muitos 

                                                 
14

 Voltados para as necessidades básicas da população como saúde, educação, habitação ou necessidades 

imediatas não previstas, como é o caso de auxílio a funeral de parentes, onde as famílias são obrigadas a 

situações constrangedoras de coleta de recursos (COELHO, 2003, p. 162). 
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desses produtos não têm compromisso com a preservação do meio ambiente e degradam os 

ecossistemas. 

Amorim (2005, p. 42) afirma que o consumo solidário é “difundido e praticado 

com vistas a contribuir na geração de postos de trabalho que possam ser ocupados pelos que 

estão desempregados, assegurando-lhes condições dignas de vida”. Assim, além de ajudar a 

melhorar o padrão de renda de todos, favorece a entrada de um maior número de pessoas no 

processo produtivo, através de redes solidárias, consolidando a noção de consumo solidário, 

relacionado ao comércio. Dentre as experiências exitosas, destacam-se as do Sistema de 

Compras Coletivas realizado desde 2000, na cidade de Passo Fundo/RS.  

 

2.1.4.7. Comércio Justo e Solidário 

O comércio justo não é apenas uma relação comercial. Busca também ser uma 

relação de cooperação e colaboração entre produtores, baseada na igualdade e respeito mútuo. 

O consumidor consciente adquire não apenas produtos, mas também relações de compromisso 

com os produtores ao ficar informado da natureza e origem do produto no que diz respeito aos 

aspectos ético e ambiental.  

Fretell e Roca
15

 (2003) conceituam o comércio justo e solidário como uma 

 
rede comercial de produção-distribuição-consumo orientada para um 

desenvolvimento solidário e sustentável, que beneficie principalmente os 

produtores excluídos ou em situação de desvantagem, impulsionando 

melhores condições econômicas, sociais, políticas, culturais, ambientais e 

éticas no processo (preço justo para os produtores, educação para os 

consumidores, desenvolvimento humano para todos (FRETEL; ROCA, 

2003, p.36). 

As experiências de comércio justo e solidário têm como objetivo promover 

uma relação de intercâmbio comercial mais equitativa entre grupos, desde o âmbito local ao 

nacional e internacional, favorecendo a cooperação entre diferentes países. Por exemplo, as 

experiências de comercialização direta de produtores e consumidores, através das feiras e 

lojas de consumo ou solidárias, na Venezuela (experiência de CECOSESOLA); as trocas e 

moeda social desenvolvidas na Argentina, no México, no Equador, no Brasil e em outros 

países; como também as experiências europeias que buscam a certificação como o selo de 

comércio justo internacional (fair label), certificação orgânica e qualidade, que realizam a 

                                                 
15

 Esses autores definem o surgimento, conceito, princípios, objetivos, critérios, atores, visões estratégicas 

perspectivas do comércio justo e solidário.  
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importação e promoção dos produtores de cooperativas, associações e pequenos produtores 

dos países do Sul (FREITAS, 2004, apud AMORIM, 2005, p. 41). 

Os exemplos nacionais são diversos. No Rio Grande do Norte, o espaço de 

comercialização solidária Xique-Xique é pioneiro e está localizado na cidade de Mossoró. 

Nele se comercializa artesanato em palha e papel, labirintos, bordados, velas, redes, bijuterias, 

bonecas de pano, doces, castanhas de caju, mel, enfeites, hortaliças orgânicas e sementes, 

dentre outros itens, diretamente do produtor para os consumidores em uma experiência 

inovadora de feira solidária. Sua história foi construída coletivamente por um grupo de 

entidades, especialmente a Associação de Apoio às Comunidades do Campo (AACC), a 

Visão Mundial, Centro Terra Viva e Centro Feminista 08 de Março, juntamente com os 

produtores e produtoras que aliaram o incentivo à produção desses grupos de geração de 

renda à visão de uma nova estratégia de divulgação da economia solidária (AMORIM, 2005, 

p. 42). 

Em suas últimas observações sobre este tipo de experiências solidárias, esta 

autora reforça que comércio solidário visa também proporcionar a formação de grupos de 

compras solidárias, um sistema de garantia que permite a realização de compras a prazo, 

ampliando o acesso ao mercado com preços mais baixos e agilidade na entrega dos produtos. 

(AMORIM, 2005, p. 43) 

 

2.1.4.8. Redes de Colaboração Solidária 

Uma rede de colaboração solidária serve para gerar trabalho e renda para as 

pessoas que estão desempregadas e marginalizadas ou que desejam construir novas relações 

de produção, melhorar o padrão de consumo de todos os que dela participam, proteger o meio 

ambiente e construir uma nova sociedade em que não haja a exploração das pessoas ou a 

degradação do equilíbrio ecológico onde Mance (2003) afirma que: 

Ela funciona integrando grupos de consumidores, de produtores e de 

prestadores de serviços em uma mesma organização. Todos se propõem a 

praticar o consumo solidário, isto é, comprar produtos e serviços da própria 

Rede para garantir trabalho e renda aos seus membros e para proteger o meio 

ambiente (MANCE, 2003, p.220). 
 

Sendo assim, as redes de colaboração solidárias se constituem como estratégia 

de articulação do consumo e comércio ético e solidário.  
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Com base nesta definição, Amorim (2005, p. 43) relata a Rede de Produtoras 

da Bahia como sendo uma experiência de renome deste tipo de organização de produção, a 

qual envolve 13 (treze) empreendimentos solidários formados exclusivamente por mulheres. 

Elas atuam nas áreas urbanas e rurais de 08 municípios do interior do estado: Alagoinhas, 

Araci, Conceição do Coité, Feira de Santana, Retirolândia, São Domingos, Teofilândia e 

Valente. A Rede conta com o apoio do Movimento de Organização Comunitária (MOC), que 

visa contribuir no empoderamento político, social e econômico dessas mulheres, pois as 

experiências mostraram que a geração de renda merece uma atenção especial já que, a partir 

dela, as mulheres conseguem adquirir independência financeira e maior autonomia nas suas 

decisões. As produtoras da Rede atuam nas áreas de alimentação, valorizando os produtos da 

agricultura familiar e a riqueza da culinária regional, e na área de artesanato, enfocando a 

cultura local e o respeito à natureza nos seus produtos
16

 (AMORIM, 2005, p. 43). 

 

2.1.4.9. Grupos Produtivos Informais 

São considerados grupos produtivos informais as experiências de pessoas que 

se organizam para produzir coletivamente, Amorim (2005) afirma que: 

Essas pessoas são agrupadas em ramos de atividades em alguns casos, 

grupos de costureiras, de artesãs, de recicladores de materiais, de teatro, de 

produção de alimentos orgânicos, entre outros, mas que ainda não dispõem 

de um amparo legal, sob a forma de associação ou cooperativa, por 

exemplo. É relevante salientar que há uma discussão em torno da 

negociação de um marco legal para os empreendimentos da economia 

solidária, incluindo a elaboração de um estatuto adequado às necessidades 

desse setor. (AMORIM, 2005, p.43) 

Eles também se incluem no universo da economia solidária, pois o fato de não 

serem juridicamente legalizados não os impede de terem normas internas e praticarem os 

princípios que norteiam o cooperativismo e associativismo e se denominarem como 

experiências no âmbito da economia solidária. No Brasil é muito comum a participação 

desses grupos produtivos nos movimentos e eventos da economia solidária em seus diversos 

níveis – local, estadual, regional e nacional.  

 

 

 

                                                 
16

 Mais informações estão disponíveis no site: http://www.moc.org.br 
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2.1.4.10. ITCPs 

  Singer define as Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs) 

como “um outro” componente da Economia Solidária formado pelas cooperativas e grupos de 

produção associada, incubados por entidades universitárias” (SINGER, 2002, p. 123). Elas 

são multidisciplinares integradas por professores, alunos de graduação e pós-graduação e 

funcionários, pertencentes às mais diferentes áreas do saber e atendem grupos comunitários 

que desejam trabalhar e produzir em conjunto, dando-lhes formação em cooperativismo e 

economia solidária e apoio técnico, logístico e jurídico para que possa viabilizar seus 

empreendimentos autogestionários. 

  Como já referido acima, este mesmo autor afirma que desde 1999, as ITCPs 

constituíram uma rede, que se reúne periodicamente para trocar experiências, aprimorar a 

metodologia de incubação e se posicionar dentro do movimento nacional de economia 

solidária. No mesmo ano, a rede se filiou à Fundação Unitrabalho, que reúne mais de 80 

universidades e presta serviços, nas mais diferentes áreas, ao movimento operário. A 

Unitrabalho desenvolve desde 1997 um programa de estudos e pesquisas sobre economia 

solidária. Um crescente número de núcleos da Unitrabalho em universidades acompanha e 

assiste às cooperativas, numa atividade que, sob muitos aspectos, se assemelham às das ITCPs 

(SINGER, 2002, p. 123). 

  Um dos links do site do Ministério do Trabalho e Emprego refere-se à 

Economia Solidária onde é abordada a importância das ITCPs e reforçando seu objetivo em 

fomentar a criação e o acompanhamento de cooperativas populares, produzir conhecimentos e 

formação para as cooperativas populares
17

: 

É notória a ação das incubadoras universitárias fortalecendo e viabilizando 

iniciativas econômico associativas, que possibilitam a reinserção social de 

populações de baixa renda e aos trabalhadores, tanto jovens quanto adultos, 

submetidos ao desemprego e à informalidade. Relevante também tem sido a 

contribuição destas na construção de novas práticas de mobilização 

democrática e de um novo paradigma organizacional para o trabalho e a 

economia solidária. 

 

Considerando que este trabalho aborda o estudo de caso de uma ITCP, a 

Incubação FAFIRE, podemos perceber que esta possui características um pouco diferenciada 

em relação a esta abordagem feitas por Singer, no que se refere à produção individualizada do 

grupo, apesar da comercialização ser feita em conjunto. O Semeando Futuro também possui 
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 http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/prog_incubadoras.asp 

http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/prog_incubadoras.asp
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uma caracterìstica inovadora que diverge das demais ITCP‟s pelo fato de ter sido formado, 

sem que as artesãs estivessem se reunido anteriormente para a formação do mesmo, ele foi 

crescendo a partir do momento que cada artesã encontrava a oportunidade de indicar alguém 

para fazer parte do grupo. 

  Percebemos também o efetivo apoio da DAEAC FAFIRE na condução do 

grupo realizando reuniões quinzenais e nos acompanhamentos de relações interpessoais. 

  Para efeitos deste trabalho, a discussão ate aqui apresentada já se tornam 

suficientes tendo em vista que a proposta era identificar os conceitos. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL E AS CONTRIBUIÇÕES DAS 

INSTITUIÇÕES CONFESSIONAIS COMUNITÁRIAS A PARTIR DA 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Na busca por melhores respostas aos requisitos analíticos deste estudo, é 

necessário fazer reflexões sobre os avanços dados pelas Instituições de Ensino Superior 

Confessionais Comunitárias referentes às atividades de extensão no que diz respeito aos seus 

marcos legal e institucional. O Objetivo deste capítulo é mostrar esta evolução através das 

contribuições feitas pelos Fóruns Nacionais de Extensão e Ação Comunitária das 

Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias, inclusive com a participação 

efetiva da Diretoria Adjunta de Extensão e Ação Comunitária da FAFIRE neste processo que 

possui, dentre os seus Projetos, o Semeando Futuro. 

Considerando que o objeto de estudo desta pesquisa está inserido na área de 

educação, é importante ressaltar que o alcance das limitadas medidas tomadas pelo estado, se 

dá por dois motivos: a resistência histórica desde a época imperial e a descontinuidade das 

elites dirigentes opondo-se à manutenção da educação pública, através de escassez de recursos 

financeiros destinados à educação e na interminável sequência de reformas, recomeçando da 

estaca zero e prometendo a solução definitiva dos problemas que vão se perpetuando 

indefinitivamente: 

... prevalece a tendência em que nomear as reformas pelos seus proponentes, 

em geral ministros de pasta de instrução pública ou da educação, a indicar 

que cada um que chega ao poder procura imprimir sua marca, desfazendo o 

que estava em curso e projetando a idéia de que é com ele que, finalmente, o 

problema será resolvido (SAVIANI, 2008, p. 11). 

Segundo Fernando do Amaral Nogueira, a descontinuidade administrativa é 

definida como “interrupção de iniciativas, projetos, programas e obras, mudanças radicais de 

prioridades e engavetamento de planos futuros, sempre em função de um viés político, 

desprezando-se considerações sobre possíveis qualidades ou méritos que tenham ações 

descontinuadas”, tendo como consequências: 

... tem-se o desperdício de recursos públicos, a perda de memória e saber 

institucional, o desânimo das equipes envolvidas e um aumento da tensão e 

da animosidade entre técnicos estáveis e gestores que vem e vão ao sabor 

das eleições. (NOGUEIRA, 2006, p. 2) 
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Apesar deste assunto ser muito presente no cotidiano da gestão pública, este 

mesmo autor afirma que os trabalhos encontrados tem abordagens fortemente empírica e 

procuram tirar suas conclusões da observação da realidade, sem a medição de uma lente 

teórica pré-estabelecida, sugerindo, desta forma, três caminhos a serem percorridos: 

O primeiro leva em consideração os modelos que entendem a produção da 

política pública como resultado de processos que ocorrem em etapas 

seqüenciais, passando da formação da agenda e da formulação de 

alternativas até a implementação e a avaliação das políticas. Poderá ser 

interessante verificar em que etapas ocorrem os eventos-chave que 

favorecem a descontinuidade de uma iniciativa pública. A segunda opção 

passa pelas teorias ligadas à linha de pesquisa institucional. Por essa 

concepção, a interrupção ou a manutenção de um projeto poderia ser 

explicado pelo funcionamento das instituições envolvidas e pelas regras, 

incentivos e constrangimentos que atuam nos atores envolvidos. E, por 

último, poder-se-ia optar por modelos que enfatizam o dinamismo do 

processo de políticas públicas, priorizando o estudo de subsistemas 

políticos, coalizões ou redes sociais. (NOGUEIRA, 2006, p. 12) 

A reflexão sobre estes assuntos nos remete ao final do século XX, em que 

liberalismo político e o liberalismo econômico unem-se a um projeto hegemônico 

denominado neoliberalismo, em que o Estado mínimo e a ampliação das relações mercantis 

são a tônica do processo, repassando as demandas para a iniciativa privada, o que reforça a 

segmentação social da população, ou seja, os direitos sociais tornam-se mercadorias e o 

movimento econômico restringe a esfera social da cidadania em favor da projeção do 

mercado, onde Graziela Rosetto Giron evidencia esta realidade com a educação: 

Os neoliberais acreditam que o poder público pode e deve dividir ou 

transferir para o setor privado as suas responsabilidades na área da 

educação, favorecendo, com isso, o aquecimento do mercado e a melhoria 

na qualidade dos serviços educacionais. É o que se chama privatização do 

ensino. Os pais, como consumidores, têm o direito de matricular seus filhos 

numa escola que melhor contemple seus interesses; esse movimento gera 

uma disputa entre as escolas (competição), no sentido de oferecer um 

melhor “produto” (educação) aos seus “consumidores” (pais e alunos), o 

que acaba por qualificar o processo educativo. (GIRON, 2008, p. 20) 

E continua refletindo sobre este modelo econômico em que a “escola que na 

origem grega designava o lugar do ócio, é transformada em um grande negócio”: 

A “escola de qualidade” defendida pelos neoliberais é aquela que apresenta 

em ensino e uma gestão eficiente para competir no mercado, referendando a 

idéia de que o aluno é um consumidor do ensino e o professor é um 

profissional bem treinado, tendo como principal incumbência preparar os 

educandos para, mais tarde, inserirem-se no mercado de trabalho. (GIRON, 

2008, p. 21) 

Desta maneira, a educação popular surge em contrapartida a esse modelo de 

educação neoliberal, (onde desregulamentação dos critérios legais ampliam o setor educativo 
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privado, desresponsabilizando, assim, o Estado da tarefa de educar, deixando de ser direito 

universal e passando a ser condição de privilégio, na medida que só alguns conseguem ter 

acesso e manter-se no sistema educativo), onde a razão ser do ato de educar não é apenas 

capacitar os indivíduos, através da transferência de conhecimentos, a viverem e se adaptarem 

ao mundo em que vivem, mas de torná-los conscientes, como é refletido por Carlos R. 

Brandão: 

Ainda que represente uma escolha de saberes, de sentidos, de significado, 

de sensibilidade e de sociabilidade, entre outras, a educação não pode 

preestabelecer de maneira restrita modelos de pessoas (BRANDÃO, 2003, 

p. 21) 

Neste contexto (Giron, 2008) faz um paralelo muito interessante entre 

educação x sociedade x transformação social, componentes cruciais nesta pesquisa: 

Investir numa educação que se alinhe com os interesses e os projetos da 

sociedade como um todo, que promova o desenvolvimento de sujeitos com 

capacidade de analisar criticamente a realidade e transformá-la (de forma a 

garantir igualdade social), é urgente, principalmente quando se deseja 

construir um mundo digno e humano, que privilegie o “ser” em detrimento 

do “ter”, que promova a solidariedade, a compaixão e o amor incondicional 

entre todos os povos. (GIRON, 2008, p. 25) 

 

3.1. Contribuições das IES Confessionais Comunitárias no Marco Legal e Institucional 

da Extensão Universitária 

  As atividades realizadas pelo Projeto Semeando Futuro como uma das 

atividades de extensão comunitária, fez com que a pesquisadora despertasse para as questões 

acima referidas, assim como, ao contrário do que acontece nas limitações acima citadas 

referentes às descontinuidades administrativas, este projeto perdura desde a estruturação da 

Diretoria Adjunta de Extensão e Ação Comunitária da FAFIRE até o presente momento, 

tornando-se a única Instituição de Ensino Superior Confessional a possuir uma Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares – Incubação FAFIRE. 

Desta forma dois momentos cruciais na pesquisa de campo nos fazem perceber 

que a constante preocupação das instituições comunitárias é mostrar que as atividades de 

extensão não podem nem devem ter um caráter filantrópico/assistencialista, mas sim “levar 

para a comunidade externa, para fora da instituição, uma produção do conhecimento, uma 

produção do saber que é realizado dentro da instituição e de preferência torná-los acessível 

para aqueles que não tenham condições de tê-lo com o objetivo que a instituição colabore 

para a transformação desta sociedade.” (sic): o primeiro durante as entrevistas realizadas 
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com a equipe gestora da extensão da FAFIRE
18

, o segundo, durante o levantamento da 

evolução histórica Fóruns Nacionais de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e 

Instituições de Ensino Superior Comunitárias. 

  É muito uniforme este discurso construído equipe da DAEAC/FAFIRE, ao ser 

questionada sobre os avanços nos aspectos legais que, apesar do que já foi feito, ainda há 

muito o que avançar, no que diz respeito as dificuldades onde “se pensa sempre que o papel 

da faculdade é realizar um ensino superior. Mas, como podemos realizar um ensino superior 

sendo apenas um reprodutor?” (grifos nossos). Esta e outras questões são refletidas pela 

equipe
19

 participante ativamente nestes fóruns, desde 1999. 

  Como já foi relatada a legislação referente à extensão universitária no Capítulo 

1, é imprescindível expor historicamente os avanços legais desta área para poder avaliar de 

que forma estas institucionalizações servem para a prestação de serviços à sociedade. Este 

tema será objeto de análise quando trataremos sobre “accountability” ao final deste capítulo. 

  Segundo Silvio Paulo Botomé as delimitações do papel da extensão 

universitária são claras na impossibilidade de extrapolar os limites estruturais das instituições, 

reforçando inclusive o discurso acima descrito da diretoria de extensão da FAFIRE: 

A pesquisa e o ensino não precisam mudar. Só precisam ser completados ou 

complementados: através da “nova função” da Universidade, a sociedade 

receberia os benefícios do trabalho da instituição. Era o começo de uma 

alteração da natureza da instituição, através da manutenção das 

características tradicionais da pesquisa científica e do ensino e da criação de 

uma atividade – essa sim e inovadora! – que redimiria a Universidade de 

sua alienação e de seu descompromisso com a sociedade. (BOTOMÉ, 1996, 

p. 61) 

A importante atuação do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – 

CRUB, criado em 1965 tem como objetivo sensibilizar dirigentes universitários sobre a 

necessidade da extensão, Nogueira cita a sua relevância: 

... o CRUB considera a extensão como desdobramento natural da atividade 

didática, estabelecendo que a extensão, o ensino e a pesquisa constituem o 

tripé sobre o qual se firma a universidade. Dessa forma, as três atividades 

são funções inerentes à universidade. (NOGUEIRA, 2005, p, 22) 
 

                                                 
18

 Esta equipe é formada pela Profa. Inês Fornari (Diretora Adjunta de Extensão e Ação Comunitária), Karla 

Lorena (Assistente Social), Profa. Ana Patrícia Vaz Manso e Prof. Felipe Moraes. 
19

  idem 
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A partir de 1968, a extensão passou a fazer parte efetiva do discurso 

governamental e contar com meios operacionais de ação. Afirma Gurgel que a Lei Básica de 

Reforma Universitária nº 5.540/68:  

(...) tem de ser vista obrigatoriamente como o instrumento legal por meio do 

qual a Revolução de 1964 procedeu aos reajustes necessários no sentido de 

que o sistema de ensino superior atendesse a seus interesses. O artigo 20 

define que “as universidades e as instituições de ensino superior estenderão 

à comunidade, sob a forma de cursos e serviços especiais, as atividades de 

ensino e os resultados da pesquisa que lhe são inerentes” (GURGEL, 1986, 

p.84). 

Entretanto, ao tratar de ensino e pesquisa, num primeiro momento, e da 

extensão, num segundo, separando-os formalmente, propiciou-se o entendimento da extensão 

como uma atividade secundária, optativa, e desligada dos primeiros. O artigo 40 trata de 

extensão nos seguintes termos: 

As instituições de ensino superior, por meio de suas atividades de extensão, 

propiciarão aos corpos discentes oportunidades de participação em 

programas de melhoria das condições de vida da comunidade e no processo 

geral de desenvolvimento (GURGEL, 1986, p.84).  

Ao ser estabelecido o compromisso das universidades e instituições de ensino 

superior em assegurar aos discentes meios para atividades várias (culturais, desportivas, 

artísticas, etc.), criou-se, como considera Gurgel, a concepção da extensão como atividade de 

serviço social a ser prestado por estudantes. E, portanto, segundo ele, um trabalho optativo, 

sem ligação necessária com o ensino e a pesquisa; logo, de natureza secundária.  

Esta é uma preocupação constante da Diretoria Adjunta de Extensão e Ação 

Comunitária da FAFIRE percebida durante as entrevistas: agente cresceu muito na pesquisa e 

também cresceu muito, muito, na extensão e o que me crescer muito nesta diretoria de 

extensão é participação dos Fóruns Nacionais de Extensão e Ação Comunitária que eu 

participo desde 1999 e sempre tenho colaborado como coordenadora norte/nordeste. (sic) 

Tavares (1987) ressalta a perspectiva de outros autores como Rocha 1989 e 

Fagundes, 1986, que frisam a institucionalização da extensão, apesar da forma e do objetivo, 

como importante passo na sua transformação. 

Pode-se inferir com relação ou não ao surgimento de uma nova função 

universitária, por ação da lei 5.540, que, sem dúvida, existiu, a partir de 

1968, uma priorização das ações extensionistas nas universidades, com 

objetivos de integração social e prestação de serviços assistencialistas à 

população. Ao se transformar em atividade discente, servindo de 

instrumento de cooptação dos estudantes ao modelo desenvolvimentista 

implantado no país, a extensão abriu espaço para sua institucionalização e a 

sua legalização, permitindo assim, a adoção de uma política universitária de 



74 

 

 

caráter utilitarista, e, por isso, de prestação de serviços à sociedade. Vista 

dessa maneira, não há como negar que a extensão universitária assumiu o 

status de mais uma “função precìpua” ao lado do ensino e da pesquisa, 

possuindo caráter compulsório (TAVARES, 1997, p.55/56).  

Rosa Maria Maris Gobbi Sebinelli, em sua dissertação de mestrado 

apresentada a Faculdade de Educação da UNICAMP procurou, através de fontes documentais 

fazer uma evolução histórica das legislações referentes à extensão em um dos seus capítulos, 

denominado Política de Extensão – Brasil 1990 – 2000, onde afirma que, paralelamente à 

institucionalização, programas e projetos ganharam fôlego. No intuito de realizar essa política 

de extensão, duas experiências tiveram grande importância: os Centros Rurais de Treinamento 

e Ação Comunitária (CRUTACs) e o Projeto Rondon. 

Os primeiros pertenciam ao Ministério da Educação (MEC) e tinham como 

área de atividade maior o Nordeste, tendo como base a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, onde foram instituídos em 1965, pela 

Resolução 57/65 – U, de 28.12.65. A finalidade dos Centros era a 

transmissão de conhecimentos e formação de profissionais que atendessem 

às demandas características da região, viabilizando o seu crescimento e a 

conseqüente melhoria de vida da população. (SEBINELLI, 2004, p. 72) 

Estabelecida institucionalmente, contando com meios (programas e projetos) 

para realizá-la e disseminada como forma de integração social e regional, o papel político que 

comporta essa forma de prática fica embutido no discurso que enfatiza os atores, o cenário e 

os objetivos imediatos. Segundo Fagundes, há dois níveis na realização da extensão nesses 

moldes: 

O mais imediato e claramente expresso, que pretende levar ensino e pesquisa 

à comunidade e trazer dela contribuições para suas próprias atividades, e o 

subjacente, que é o de possibilitar o ajustamento e a acomodação social, 

através da incorporação da força discente, cujas atividades sócio-culturais de 

extensão eram por demais questionadoras para a tolerância do sistema. 

(FAGUNDES, 1986, p. 35) 

Neste contexto podemos abrir um parêntese para enfatizar que esta é também 

uma inquietação constante nas atividades de extensão da Fafire em outros projetos de 

extensão e ação comunitária, onde algumas práticas já denotam este resultado, como por 

exemplo, a criação de uma disciplina de alfabetização no curso de Pedagogia após a 

constatação de que as 150 crianças e adolescentes do Programa de Erradicação de Trabalho 

Infantil - PETI, na Casa de Frei Francisco (Comunidade Coque/Coelhos), participantes do 

Projeto de Leitura “Ler pra Valer”, foi constatado que elas não sabiam ler, havendo a 

necessidade de reformulação do projeto para “Oficinas de Leituras”, através da aplicação de 

testes individuais, constatou-se que somente 11 sabiam ler. 



75 

 

 

A partir daí foi feito um projeto na coordenação do curso para criar uma 

disciplina de alfabetização para tentar minimizar este desafio. Vale ressaltar que foram feitas 

também pesquisas em outras instituições de ensino superior e esta disciplina era inexistente. 

Hoje a Fafire também conta com um curso de Pós Graduação em Alfabetização. 

Como resultado da constatação deste trabalho, percebia-se a transformação 

nestas crianças a partir do momento que elas começaram a ler, inclusive durante a entrevista a 

diretora revela “após este trabalho voltamos às escolas e todas as professoras responderam 

que as crianças se apresentavam mais comportadas, a disciplina tinha melhorada muito.
20

” 

Dando continuidade à evolução histórica do marco legal, em 1975 o Ministério 

da Educação elaborou um Plano de Trabalho de Extensão Universitária, com base na Lei 

5540/68, através da Coordenação de Extensão Universitária – CODAE tentando resgatar a 

função de formulador de política educacional para o ensino superior, indicando que o 

compromisso social da universidade se daria em direção às “populações de modo geral” e 

introduzindo dois elementos novos: a relação entre as atividades acadêmicas de ensino, 

pesquisa e extensão, sendo esta última o componente pelo qual se faria o repensar das outras 

duas. E, por último, registra a comunicação entre universidade e sociedade, não mais num 

sentido elitista de transmissão de conhecimento, mas no sentido de troca entre saberes 

acadêmico e popular, que teria como resultado a produção de um conhecimento já 

confrontado com a realidade. (MARTINS, et al, 2001). 

Esta indissociabilidade é percebida nas entrevistas com a equipe gestora da 

Fafire, como um obstáculo generalizado: agente tenta com muita dificuldade ainda, e não 

pense que é só na FAFIRE. Eu me articulo com mais de 40 IES, as atividades tendem a 

acontecer isoladamente, ensino, pesquisa e extensão. Hoje, com certeza diante de todos estes 

estudos e acompanhando também bastante os Fóruns das Universidades Públicas, lá também 

tem acontecido muito, mas há uma grande caminhada neste sentido. Aqui na Fafire quem 

mais insiste nisso sou eu, pelas necessidades que sinto na extensão, quero criar bolsas de 

iniciação científica para extensão, é um projeto.(sic) 

Silvio Paulo Botomé revela que enquanto a CODAE propunha uma definição 

para a extensão o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) fazia restrições 

às concepções que eram apresentadas: 

                                                 
20

 Depoimento feito pela Diretora Adjunta de Extensão e Ação Comunitária da FAFIRE, Profa. Inez Fornari 
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Generalizou-se a idéia de que qualquer atividade extra-cursos da 

Universidade, qualquer tipo de relação com a comunidade é extensão 

universitária. Não é função da Universidade prestar serviços à comunidade 

paralelos ò ensino e à pesquisa ou dissociados dessas funções básicas. A 

própria palavra (extensão) diz tudo. O que compete à Universidade é 

estender suas atividades inerentes (ensino e pesquisa) sob a forma de curso 

s e serviços especiais. Ao contrário, ter-se-ia a Universidade fazendo pura 

assistência social, paternalisticamente, ou, quando menos, invadindo a 

atividade governamental (BOTOMÉ, 1996, p. 94-95) 

A CODAE foi extinta, em 1979, interrompendo-se, desta forma, a proposta da 

política exara a extensionista e o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras é criado tendo como base algumas questões já consensuais 

entre seus membros participantes, as quais seriam o fundamento para elaboração das políticas 

de Extensão. (MARTINS, et al, 2001). 

  Neste contexto, pode-se vincular a análise de Melo (1998) ao referir:  

O excesso de direitos sociais deve ser analisado tomando a (in)capacidade 

fiscal o estado brasileiro e suas determinações políticas. O argumento 

relativo aos excessos de participação deve ser qualificado com a questão da 

própria cultura pré participatória brasileira. E mais, como assinalado, sua 

refutação não implica ignorar o processo de saturação da agenda pública. 

(MELO, 1998, p. 25)  

  Nesta época diversos programas e medidas foram ensaiadas visando a melhoria 

das condições de vida vulneráveis principalmente no setor educacional, o capítulo referente a 

“Lógica da Implementação: parâmetros de programas sociais no Brasil”, do NEPP – 

UNICAMP reforça este fato: 

... as defasagens idade/série continuam muito altas, e, pior ainda, mantêm-se 

baixas as taxas de conclusão do ensino elementar daqueles que nele 

ingressam. As explicações tradicionais desses fenômenos sempre 

focalizaram as condições associadas à situação social dos alunos, invocadas 

de forma isolada para explicar o fracasso escolar... estudiosos tem chamado 

a atenção para razões internas ao funcionamento do sistema educacional – 

aqui denominadas como aquelas derivadas diretamente do desenho dos 

programas e de sua estratégia de implementação – que ajudam a explicar de 

modo muito significativo o sucesso ou fracasso das iniciativas 

adotadas.NEPP – UNICAMP, 1999, p. 53) 

Durante o Encontro dos Pró-Reitores de Extensão e Ação Comunitária das 

Universidades e IES Católicas, em 1983, iniciam a discussão sobre a Universidade Católica, e 

em 1995, a ABESC (Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas) mobiliza 

diversos setores das suas instituições afiliadas promovendo encontros anuais, estendendo-se a 

ampliação na participação dos gestores da gestores da extensão e ação comunitária das 

Universidades e IES comunitárias laicas e confessionais e de outras igrejas. 
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  Em 1995, surge a ABRUC (Associação Brasileira das Universidades Católicas) 

para preencher o vazio que emergiam em torno da Constituição Federal de 1988, iniciando-se 

a bipolarização entre o público e o privado e reconhecendo a existência de um terceiro pólo: o 

público de caráter não estatal ou comunitário. 

  A Secretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação (Sesu/MEC) 

define aspectos e características para a extensão universitária, refletindo um entendimento 

sobre a extensão universitária elaborado por universidades estaduais. A fim de atender a estas 

orientações legais e compreendendo as especificidades das dinâmicas das IES particulares, é 

importante citar uma reflexão de Calderón: 

... compreendemos a extensão universitária com uma das três atividades 

universitárias, portanto uma atividade acadêmica, assim como o ensino e 

pesquisa, que possibilita um processo de interação entre a universidade 

como um todo – incluindo sua estrutura gerencial – e os três setores da 

sociedade (estado, sociedade civil e mercado), visando estabelecer um 

processo de retroalimentação que possibilita não a socialização e 

democratização dos conhecimentos produzidos, mas também, e 

principalmente, a formação cidadã dos recursos humanos que o país precisa 

para seu desenvolvimento.(CALDERÓN, 2007, p. 31) 

  Em 1999, acontece o Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das 

Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias, encontro realizado anualmente 

a partir de então, tendo como horizonte o Plano Nacional de Extensão aprovado em 2001, no 

Recife, sediado na Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE e coordenado pela Diretoria 

Adjunta de Extensão e Ação Comunitária. 

Dentre os seus objetivos, na busca de um diálogo com o Fórum de Extensão 

das IES estatais e com o próprio estado, na figura do MEC, destaca-se por criar as condições 

para a participação da universidade na elaboração das políticas públicas voltadas para a 

maioria da população, bem como para se constituir em organismo legítimo para acompanhar 

e avaliar a implantação das mesmas”. 

Em 2001, durante o III Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das 

Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias – III FORExt alguns princípios 

são criados que serviram de critérios de avaliação para dar consistência e possibilitar a 

indissociabilidade da gestão da extensão com o ensino e a pesquisa, criando-se indicadores de 

avaliação de extensão em níveis intercalados, como: o compromisso institucional para a 

estruturação e efetivação das atividades de extensão; o impacto das atividades de extensão 

junto aos segmentos sociais que são alvos ou parceiros dessas atividades; os processos, 

métodos e instrumentos de avaliação; 
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É valido afirmar que o Plano Nacional de Extensão reafirma a integração de 

saberes e a análise crítica da intervenção social de sua prática, sendo necessária que a ciência 

não permaneça estranha distante da vida cotidiana, e sim, familiar e próxima, mantendo-se 

desta forma o dialogo entre produção científica e contexto histórico/social. (PLANO 

NACIONAL DE EXTENSÃO, 2001, p. 7) 

É baseado neste plano que cada Instituição de Ensino Superior Confessional 

Comunitária cria suas diretrizes de extensão universitária criando o perfil, princípios e 

diretrizes.  

Como a Diretoria de Extensão e Ação Comunitária da FAFIRE participou 

ativamente da construção deste Plano Nacional, vale destacar alguns aspectos muito próximos 

com o estudo deste trabalho de conclusão de mestrado. Um dos princìpios diz: “a extensão 

constitui-se como lugar privilegiado da relação de reciprocidade entre universidade e 

sociedade, caracterizando-se pelo caráter público dos projetos pedagógicos que implementa, 

com base em princípios éticos e nos ideais de solidariedade.” O Projeto Semeando Futuro é 

uma das atividades de extensão da FAFIRE que tem em seu cerne a economia solidária. 

Seguindo na linha do tempo na evolução histórica dos Fóruns Nacionais de 

Extensão e Ação Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino Superior 

Comunitárias (FOREXT), em 2002, dois encontros revelam a importância do papel das IES 

Comunitárias no processo construção da extensão, sendo elaboradas duas Cartas: uma durante 

o I Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, a Carta de João Pessoa, e a outra, Carta de 

Florianópolis, onde a Gestão e a Avaliação da Extensão são elementos desafiadores para a 

comunidade acadêmica. 

A Carta de João Pessoa foi criada com o objetivo de propor ao governo federal, 

recém eleito, a criação, na estrutura do Ministério da Educação, de um órgão de caráter 

representativo, responsável pela extensão, que articule os diferentes segmentos do ensino 

superior na formulação de uma Política Nacional de Extensão Universitária e da criação e 

implementação de mecanismos institucionais de financiamento para esta política, além da 

adoção do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como base para 

elaboração de políticas para o ensino superior. (CARTA DE JOÃO PESSOA, 2002) 

  E, na Carta de Florianópolis, as IES Comunitárias começam a discutir acerca 

da Gestão e Avaliação da Extensão vinculada aos diversos aspectos institucionais, inclusive 
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na sua relação com o mercado, através da sistematização do conhecimento e transmissão de 

resultado, através de uma lógica própria e diferente da lógica universitária, pois como traz 

consigo uma ambiguidade de serem privadas e públicas ao mesmo tempo, não podem deixar 

de dialogar com o mercado indicando suas possibilidades e definindo seus limites, no que se 

refere a prestação de serviços à empresas, desenvolvimento de pesquisas em parcerias e 

realização de estágios. Em relação ao Estado, a gestão e avaliação da extensão implicam-se 

diretamente referindo-se a sua conformação com as exigências postas pelas políticas públicas 

para o setor em relação aos questionamentos e reivindicações das instituições junto a ele. 

A Diretoria de Extensão da FAFIRE assume claramente este caráter 

público/privado nas suas participações nos fóruns nacionais afirmando que “somos 

instituições particulares, mas prestamos serviço público, sobretudo as filantrópicas.” 

Além dos aspectos institucionais a Carta de Florianópolis descreve alguns 

princípios e perspectivas que servem de parâmetros para a gestão e avaliação da extensão, tais 

como:  

 a auto-reflexão (caracterizada pelo “aprender-fazendo” em que a 

autocrítica e a construção do novo são garantidos, fazendo com que o 

projeto pedagógico, que inclui a extensão, seja a base para a gestão 

institucional); 

  a institucionalidade (onde a formulação do Projeto de 

Desenvolvimento Institucional é a inserção objetiva da extensão 

universitária da estrutura organizacional da instituição em que será 

aprofundado um novo conceito de sala de aula, não se limitando ao 

espaço físico tradicional, mas todos os espaços, dentro e fora da 

universidade, o que possibilitará uma reordenação do lugar e da prática 

extensionista); 

  a democracia, horizontalidade e transparência (as quais darão garantia 

e sustentabilidade para o que se chama de processo dialógico);  

 a efetividade (referindo ao real impacto que a extensão possa produzir, 

vinculadas as atividades pedagógicas e administrativas, as quais dão 

suporte à ação extensionista). (Carta de Florianópolis, 2002, p. 3-5) 

(grifos nossos) 
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O Projeto de Desenvolvimento Institucional da FAFIRE aprovado em pelo 

Conselho Diretor da faculdade em 2010 e, aguardando aprovação do MEC, descreve 

detalhadamente os objetivos da extensão comunitária através das três linhas de ação: saúde 

mental, inclusão, ética e cidadania e inclusão produtiva em que o Projeto Semeando Futuro 

está inserido, inclusive citando a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – ITCP. 

Jacques Schwartzman faz uma crítica relativa ao Plano Nacional de Educação, 

através da Lei nº 10.172, de 19 de janeiro de 2001, o qual não se refere a questões referentes à 

responsabilidade social, porém inclui entre as suas metas “Implantar o Programa de 

Desenvolvimento da Extensão Universitária em todas as Instituições Federais de Ensino 

Superior no quadriênio 2001-2004 e assegurar que, no mínimo, 10% do total de créditos 

exigidos para a graduação no ensino superior no País será reservado para a atuação dos alunos 

em ações extensionistas”. E afirma ainda: 

“São ou inócuos, mera retórica populista, ou perigosos, se efetivamente 

aplicados, por permitirem a inclusão de critérios político-ideológicos nos 

processos de controle das instituições. .... Só resta aguardar a reformulação 

da lei que criou o Sinaes, assim como o anteprojeto de reforma 

universitária” (SCHWARTZMAN, 2005, p. 50) 

  O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi 

instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e regulamentado pela Portaria nº 2.051, 

de 9 de julho de 2004 incorporando ao âmbito da normatização da educação superior o termo 

“responsabilidade social” como sendo uma das dez dimensões de avaliação das IES
21

. 

  É importante salientar que estas dimensões são completamente diferentes que o 

ForExt defende, a Diretora de Extensão e Ação Comunitária da FAFIRE comentou que no 

último encontro em Brasìlia: “tentamos discutir com eles parâmetros para avaliação da 

extensão que não existe, existe algumas linhas. Não existe no âmbito do marco legal da 

educação superior um documento tratando especificamente da extensão universitária. O que 

existem são documentos setoriais que buscar dar orientações gerais às IES sobre a 

extensão.” (sic) 

Neste sentido, é importante citar uma reflexão feita por Calderón em que ele 

afirma que este conceito é visto com receio por importantes setores da intelectualidade, por 

                                                 
21

 As dez dimensões são: a missão e o PDI; a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; a 

responsabilidade social da instituição; a comunicação com a sociedade; as políticas de pessoal; a organização e 

gestão da instituição – funcionamento dos colegiados; infra-estrutura física; planejamento e avaliação; políticas 

de atendimentos aos estudantes; e sustentabilidade financeira. 
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estar atrelado ao mundo corporativo, não havendo desta forma uma definição clara sobre a 

mesma: 

“De um lado, o Sinaes indica que a responsabilidade das IES refere-se à 

formação acadêmico-científica, profissional, ética dos cidadãos, à produção 

de conhecimento e promoção do avanço da ciência e da cultura; por outro 

lado, a responsabilidade social refere-se à contribuição das IES 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” (BRASIL, 2004d, p. 138) 

  Também se faz importante mencionar a colaboração para a construção da 

versão final do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), no que diz 

respeito à avaliação da Extensão, durante a V Assembléia do Fórum, na Universidade 

Católica de Brasília, em 2003, motivo pelo qual o Fórum recebe a sigla de ForExt. Neste 

mesmo ano surge o Programa de Extensão Universitária (ProExt) com o objetivo de “apoiar 

as instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento de programas ou projetos de 

extensão que contribuam para a implementação de políticas públicas, abrangendo a extensão 

universitária com ênfase na inclusão social.” 

  A “Carta de Brasìlia” preparada durante o V Fórum Nacional de Extensão e 

Ação Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias - V 

ForExt reivindica a sua participação na revisão dos processos de avaliação do MEC, tendo em 

vista que compreende que o diálogo é fundamental para a concepção, gestão e avaliação da 

extensão, sabendo que ela não pode ser desvinculada das outras dimensões acadêmica nem 

tampouco pode ser mecanicamente setorizada e propõe princípios, diretrizes e dimensões a 

serem consideradas no processo de avaliação com o objetivo de colaborar de maneira efetiva 

na construção de um novo tempo. (CARTA DE BRASÍLIA, 2003, p. 2) 

  Os princípios, diretrizes e dimensões elaboradas na Carta de Brasília 

colaboram para uma efetiva política de avaliação da universidade brasileira, tendo um caráter 

relevante e serem sintetizados abaixo e que são muito próximos do que se percebeu durante as 

observações nas atividades de extensão da FAFIRE. 

  Dentre os princípios fundamentas e comuns que devem conduzir a avaliação da 

extensão universitária, a Carta de Brasília determina que: a universidade é espaço privilegiado 

de produção de conhecimento historicamente construído e de formação integral continuada (a 

formação baseia-se não somente num aprendizado de conceitos, mas também se devem levar 

em consideração os procedimentos e atitudes); a universidade constrói suas relações com o 

contexto social, a partir de suas características e da sua identidade (a extensão constitui-se 
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como dimensão necessária da própria pesquisa e do ensino, sem que haja, ao mesmo tempo, 

uma estreita interlocução com a sociedade); a avaliação como parte fundamental do processo 

de gestão universitária (o Plano Nacional de Extensão deve ser construído de maneira 

participativa e com respeito à diversidade do sistema). (Carta de Brasília, 2002, p. 2) (grifos 

nossos) 

  Em relação às diretrizes a Carta de Brasília cita: a avaliação é, 

fundamentalmente, um exercício crítico de autoconhecimento em busca da melhoria dos 

processos pelos quais a universidade se realiza (eximindo-se de qualquer fixação excessiva 

nos resultados, no processo avaliativo, como único parâmetro, ou de qualquer caráter 

premiador/punitivo); a avaliação precisa ter como condição necessária à sua implementação a 

participação efetiva da comunidade universitária (o processo deve ser encarado como busca 

da melhoria da instituição a partir do momento que tem a participação da comunidade 

havendo mais segurança em relação à identidade institucional, histórico, contexto e estrutura, 

não correndo o risco de estabelecer metas que não correspondam à sua identidade e missão); é 

preciso que a avaliação seja global (não se detendo a determinados aspectos da vida 

acadêmica, tendendo a parcialidades, o processo avaliativo deve ter uma construção flexível o 

suficiente para se adaptar às diversas realidades institucionais); e é preciso considerar a 

contemporaneidade e a pluralidade dos referenciais teóricos, dos instrumentos de coletas e das 

matrizes interpretativas de dados, como componentes próprios da construção do 

conhecimento (a avaliação institucional deve respeitar a pluralidade teórica e, principalmente, 

fundamentar-se numa racionalidade socio-histórica, estimuladora da criatividade e dos 

processos voltados para exigências futuras. (Carta de Brasília, 2002, p. 3) (grifos nossos) 

  E, finalmente, Carta de Brasília refere-se às dimensões no processo de 

avaliação da extensão universitária, tais como: a produção de conhecimento (relacionando 

suas atividades a opções de pesquisa, a contribuição da interdisciplinaridade e sua relação 

entre o saber cientifico e o sendo comum); a formação integral (em que medida as atividades 

extensionistas influenciam na inovação curricular ou até mesmo se relaciona entre a teoria e a 

prática na formação dos discentes); a relevância social (não se restringindo exclusivamente a 

dados quantitativos no enfrentamentos dos problemas sociais, mas alcançar o conhecimento 

do alcance destas ações) e a identidade institucional (aferindo-se a repercussão das relações 

extensionistas na identidade e missão institucional, sua organização e gestão influenciando a 

sociedade em geral).(CARTA DE BRASÍLIA, 2002, p. 4) 
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  Segundo Adolfo Ignácio Calderón (CALDERÓN, 2007, p. 53) também destaca 

que no setor particular, o Ministério da Educação é totalmente omisso, não havendo uma 

política governamental que aborde o financiamento da extensão universitária para o mesmo, 

restando às IES implantar projetos de extensionistas por dois meios: 1) com recursos próprios, 

por meio do pagamento do salário dos professores a partir de definição de horas destinadas à 

extensão universitária, seja via CLT, seja via bolsas de fomento às atividades extensionistas 

para professores e/ou alunos; ou 2) com recursos externos, por meio de parcerias estratégicas 

com o Poder Público, as organizações da sociedade civil e/ou mercado, para execução das 

ações, principalmente de interesse público, compartilhando custos, responsabilidade e 

benefícios. 

  A DAEAC/FAFIRE tem como “sonho” criar bolsas de iniciação cientìfica para 

a extensão em parceria com o Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica – NUPIC da 

faculdade. Nota-se durante as entrevistas que, talvez com este incentivo, os professores 

possam ter um maior estímulo às atividades de extensão. 

  Em 2005, o XII ForExt, elaborou a “Carta de Passo Fundo” (RS) designando a 

função da extensão na contribuição de geração e difusão do conhecimento, por meio da 

formulação e implementação de programas de transformação social e políticas públicas em 

que a integração entre as atividades acadêmicas e os desejos, necessidades e demandas da 

sociedade, partiam do princípio político da dialogicidade, tendo em vista o processo de 

“Reforma Universitária”, a implantação do SINAES e o lançamento do polìticas afirmativas 

de inclusão social, em que reafirma-se a necessidade de posturas éticas, democráticas, 

transparentes e integralizadoras, na busca da promoção humana e a construção do bem 

comum, numa sociedade em constante transformação. (Carta de Passo Fundo, 2005, p, 1) 

  É a partir deste fórum que as instituições comunitárias insistem, através dos 

ministérios, na possibilidade de parcerias e também em poder participar de editais públicos, 

apoiando-se na idéia de que são instituições particulares, mas prestam um serviço público, 

sobretudo as filantrópicas.  

  Em 2007 foi lançado por insistência dos fóruns, o primeiro edital denominado 

“Formulário para Apresentação de Propostas de Implantação de Novas Incubadoras 

Universitárias do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares - 

PRONINC”.  
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Em entrevista com a diretora adjunta de extensão e ação comunitária da 

FAFIRE que participou de um curso de formação para responder a este formulário na 

Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, com dois representantes do PRONINC 

e duas da universidade, é notória a vontade e, porque não afirmar, a necessidade na 

participação durante a sua apresentação deste projeto ao grupo presente, explicando os 

motivos pelos quais gostaria de participar deste edital: “agente tinha a necessidade de criar a 

possibilidade de ampliar renda... coloquei os nossos projetos, coloquei estas tentativas todas 

de formar o grupo de cooperativas, e aí começaram a me fazer mil perguntas, fazia para 

todos, mas ele insistiu muito e aí eu já senti uma certa consonância...  aí pensei, eles estão 

gostando....” (sic). 

  Em uma palestra proferida pela Diretora de Avaliação da Educação Superior 

do INEP/MEC, Profa. Iguatemy Maria de Lucena Martins, durante o XV Fórum Nacional de 

Extensão e Ação Comunitária e X Assembléia Nacional, em 2008, reforça a extensão 

universitária no contexto no SINAES, em que a mesma surge ancorada na identificação de 

políticas institucionais para a área e na execução, por parte da instituição, de programas e 

ações acadêmicas de integração social e de desenvolvimento cultural, através de instrumento 

de avaliação institucional em duas diferentes dimensões avaliativas que se traduzem nos seus 

respectivos indicadores/descritores e são analisadas à luz de cada um dos Conceitos 

Referenciais Mínimos de Qualidade (CRMQ).  

Estes conceitos tem como objetivo identificar se as atividades de extensão 

resultam de ações adequadamente implantadas e acompanhadas, e também se elas possuem 

relevância acadêmica, científica e social no entorno institucional, além da sua vinculação com 

a formação acadêmica do aluno. (MARTINS, 2008, p. 24) 

  A primeira dimensão de avaliação refere-se à política para ensino, pesquisa e 

extensão com suas respectivas normas de operacionalização, incluindo procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, bolsa de pesquisa e demais modalidades, podendo-se aferir a 

coerência das políticas de ensino, pesquisa e extensão com os documentos oficiais 

apresentados pela instituição e também as políticas institucionais de extensão e suas formas de 

operacionalização, enfatizando-se a formação inicial e continuada e a relevância social. Já na 

segunda dimensão contempla 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 
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produção artística e do patrimônio cultural, conforme definido na Lei 10.861/2004. 

(MARTINS, 2008, p. 25) 

  Sabendo-se que a FAFIRE por ser uma instituição filantrópica tem um 

percentual de bolsas de estudo para alunos carentes semestralmente, a DAEAC tem 

proporcionado às algumas artesãs do Semeando Futuro a oportunidade de ingressar no ensino 

superior, validando o seu compromisso social enquanto instituição confessional comunitária. 

  Durante a XVI Encontro e XI Assembléia do FOREXT, em 2009, a Carta de 

Porto Alegre revela a perspectiva histórica da regulação da extensão no Brasil com o objetivo 

de superar confusões conceituais sobre o tema, pois tudo que na instituição não pode ser 

denominado ensino, pesquisa ou gestão erroneamente é extensão. Para que haja uma 

autonomia universitária também aplicada à extensão como no ensino e na pesquisa, deve-se 

constar nas políticas públicas do estado para o seu fomento e financiamento, como alternativa 

para superarmos qualquer tipo de dependência que subjugue a extensão aos interesses 

políticos próprios da arena política do Estado ou aos interesses privados próprios da arena do 

mercado. 

  Desta forma, o FOREXT nesta Carta reafirma a certeza da urgente necessidade 

de o MEC encaminhar, em estreito diálogo com os parceiros estatais, comunitários e 

empresariais do cenário da extensão da educação superior do Brasil, as seguintes ações: 

1. A criação de uma instância responsável pela extensão no Sistema de Educação 

Superior Brasileiro, constituída em diálogo com os agentes do campo do ensino 

superior e com atribuições de normatização, regulação e execução de Políticas 

Públicas de estado para o fomento e financiamento da extensão no Brasil. 

2. A formulação de uma Política Nacional de Extensão, a ser constituída de maneira 

participativa, integrando agentes acadêmicos, sociais e econômicos para compor o 

próximo Plano Nacional de Educação 2011-2020. 

3. A rediscussão sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais, juntamente com o Conselho 

Nacional de Educação – CNE, objetivando a institucionalização da extensão como 

componente indispensável para a formação dos profissionais egressos das IES 

Brasileiras. 

4. A criação de espaços e de instrumentos de interlocução sobre as políticas de pós-

graduação e pesquisa na sua articulação com a extensão, em consonância com o CAPS 
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e o CNPQ que avaliem a pesquisa e os cursos de pós-graduação strictu senso na sua 

articulação com Projetos de Extensão. 

5. a construção de políticas públicas voltadas ao estreitamento das relações entre a 

Educação Superior e a Educação Básica, como exemplo, a Programa Nacional de 

Docentes, PIBID e outros considerando a extensão como vetor imprescindível para a 

consolidação dos vínculos entre tais níveis de educação. (Carta de Porto Alegre, 2009, 

p. 5) 

No período de 06 a 08 de outubro de 2010 a FAFIRE sediará o XII Encontro 

Nacional de Extensão e Ação Comunitária (FOREXT) e XII Assembléia Nacional, com o 

tema: “Extensão e desenvolvimento social: processos de formação e construção do 

conhecimento nas instituições comunitárias”, levando-nos a ter a certeza do seu compromisso 

e contribuições no fortalecimento não só destes encontros, mas da melhoria ao entendimento 

de papel extensionistas nestas instituições. 

 

3.2. “Intenções” no Marco Legal da Economia Solidária 

  Não obstante as legislações existentes na Economia Solidária ser um tema 

discutido a partir das décadas de 80 e 90, alguns acontecimentos favoreceram a sua evolução 

que será refletida a partir de então, um deles é o Fórum Social Mundial descrito no capítulo 2, 

criando Fórum Brasileiro de Economia Solidária – FBES, considerado atualmente como um 

espaço de articulação da sociedade sobre o tema. 

  Rosangela Nair Barbosa afirma que o FBES é “produto de atuação 

sociopolítica de proposição de mudanças na cena de natureza bem contemporânea, tanto 

nacional como internacional”, justificado por algumas razões, como: apoia-se basicamente em 

ONGs, reafirma a características de ação em rede e fóruns e apresenta capacidade 

mobilizatória internacional e articula-se com três segmentos do movimento de Economia 

Solidária: empreendimentos Solidários, entidades de assessoria e fomento e gestores públicos, 

(BARBOSA, 2007, p. 177) 

  Isto tem provocado dois dilemas observados durante a pesquisa da autora 

acima referida: o primeiro, a capacidade de manter a independência e a autonomia em relação 

ao que muitas organizações requerem na possibilidade de fiscalizar e controlar a atuação do 

Estado, e o outro, a relação conflituosa das ONGs como representantes políticas dos 

trabalhadores da economia solidária, a ponto dos membros da FBES questionarem a 
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diminuição dos debates internos do fórum ou de membros da Rede Brasileira da 

Socioeconomia Solidária – RBSES, em comunicação na rede eletrônica, observarem o 

abandono da agenda própria definida no encontro nacional. Além disso, o FBES depende 

efetivamente das verbas públicas e de sua parceria direta na normatização das ações da 

Senaes. (BARBOSA, 2007, p. 180). 

  A criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES, 

subordinada à estrutura do Ministério do Trabalho, criada no governo Lula em 2003, 

representa um marco, pela primeira vez o governo assume uma outra via para o trabalho que 

não seja o emprego assalariado, até então a estratégia pública formal para desocupação 

envolvia a promoção do emprego, a qualificação profissional e o seguro-desemprego. 

  Rosangela Nair Barbosa reflete sobre a reelaboração cultural no que diz 

respeito às necessidades produtivas neste novo contexto: 

O trabalho protegido perde sentido e a sociabilidade laborativa não mais se 

baseia no assalariamento, necessariamente. O Estado perde a função de 

responsável social pela promoção do emprego e deixa ao mercado parte 

considerável da regulação do trabalho, ficando a sociedade civil como 

salvaguarda e executora das ações pragmática de políticas públicas. 

(BARBOSA, 2007, p. 105) 

 

Apesar das inúmeras atribuições da SENAES
22

 através do Decreto 5.063, de 

08 de maio de 2004, percebe-se durante a entrevista com o coordenador da ITCP/FAFIRE e 

Conselheiro Suplente Estadual que não há muito avanços: “ainda não temos estes conselhos 

em todos os municípios, apesar de 2005 para cá o estado de Pernambuco ter avançado 

bastante, agora em 2009 agente conseguiu aprovar um Conselho Estadual de Economia 

Solidária do qual a incubadora faz parte, porém no município (Recife) ainda não tem” (sic) 

Considerando que a ITCP/FAFIRE, em nível federal, é representada por ele
23

 

neste conselho, as oportunidades de participação em eventos se dão através de cursos, 

oficinas, palestras sobre economia solidária. Como as reuniões do Conselho Estadual não 

tem uma periodicidade e local definido, a faculdade sedia alguns destes encontros. 

As articulações com outros grupos de economia solidária são evidentes, 

fazendo-nos perceber durante as observações nesta pesquisa que o coordenador da 

incubadora possui inúmeras atividades pertinentes a esta função fora da extensão da Fafire, 

levando-nos a refletir sobre os aspectos positivos ao divulgar, colaborar e contribuir para o 

crescimento da economia solidária e a Incubação FAFIRE, pela sua excelente articulação 

                                                 
22

 http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional_atribuicoes.asp 
23

 Atualmente o Prof. Felipe Moraes é Conselheiro Suplente Estadual de Economia Solidária 
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externa, mas, em contrapartida, na maioria das vezes as reuniões mensais e deliberações do 

grupo Semeando Futuro são realizadas pela assistente social sem a sua presença. 

  Deve-se chamar a atenção para a importância observada por Barbosa que a 

SENAES dá aos estudos e pesquisa, sendo inclusive o cerne deste estudo, demonstrando, 

possivelmente, a forte presença universitária no meio em que emergiu a economia solidária, 

com opção socioeconomica para a vida brasileira, como se pode depreender da atuação das 

ITCPs e da Unitrabalho nesse processo: 

O objetivo de fomentar estudos na área é tão central na estratégia da 

secretaria, que de seus dois departamentos, um é o “Departamento de 

Estudos e Divulgação”, responsável por uma das principais iniciativas da 

secretaria, que é o conhecimento das unidades de produção no território 

nacional e as entidades de assessoria, criando o Sistema de Informações em 

Economia Solidária – Sies. (BARBOSA, 2007, p. 232) 

 

  Com as informações adquiridas pelo mapeamento, a secretaria poderá dar 

maior consistência programática à política para o setor, à sua regulação social e mesmo a 

busca de adesão sociopolítica dentro e fora do governo. 

  Os dados do último censo da Secretaria Nacional de Economia Solidária – 

SENAES também no site do Ministério do Trabalho e Emprego, o Atlas da Economia 

Solidária mostra que, em 2007, o estado de Pernambuco possui 1.526
24

 Empreendimentos de 

Economia Solidária, posicionando-se no 4º lugar em nível nacional, perdendo apenas para os 

estados do Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia, respectivamente. 

  O Grupo de Estudos do Macroambiente Empresarial de Pernambuco – 

GEMEPE/FAFIRE, coordenado pelo curso de administração, está fazendo o mapeamento dos 

empreendimentos solidários do estado com previsão de término para o mês de outubro. 

Durante sua pesquisa de doutoramento, Barbosa relata um dado interessante 

que a SENAES não concebe a política pública na área como limitada a uma instância 

administrativa do governo federal, ao contrário, transita na transversalidade pelas diversas 

pastas temáticas, fortalecendo as variadas ações públicas. (BARBOSA, 2007, p. 238) 

  Para ilustrar o que foi dito acima esta mesma autora cita o Ministério da 

Educação objetivando irradiar a economia solidária no processo educativo em todos os níveis, 

particularmente na esfera da educação de jovens e adultos, assim como a atuação das 

universidades no campo da extensão e particularmente das incubadoras de cooperativas 

populares. (BARBOSA, 2007, p. 276) 

                                                 
24

 http://www.mte.gov.br/sistemas/atlas/tabcgi.exe?QtdEES.def 
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A Diretora Adjunta de Extensão Comunitária da FAFIRE tem como projeto 

colocar a disciplina de Economia Solidária no curso de administração: parece um contrasenso 

porque o curso de administração para ter sucesso tem que ser capitalista, qualidade... os 

efeitos contrários a economia solidária ... mas eu achava que iria ter muito mais choque e eu 

sempre quando tenho oportunidade sempre digo, já falei muitas vezes: a extensão não vai 

brigar, apesar de serem duas orientações diferentes agente não vai brigar, tem que ser 

compatível, agora se agente puder humanizar e tornar o curso de administração mais 

solidário vai ser muito melhor, para a própria instituição... (sic). 

  O Documento Base Nacional Sistematizado, com o tema “o direito às formas 

de organização econômica baseadas no trabalho associado, na propriedade coletiva, na 

cooperação e na autogestão, reafirmando a economia solidária como estratégia e política de 

desenvolvimento”, elaborado de janeiro a março e publicado em maio de 2010, para a II 

CONAES, após inúmeras contribuições das 27 conferências estaduais sistematizadas que 

serviram de debates e deliberações nesta conferência no período de 16 a 18 de junho, em 

Brasília, dividido em eixos temáticos. 

  No Eixo I são abordados os avanços da economia solidária, apesar de haver a 

necessidade de um maior fortalecimento organizativo, enquanto movimento através de fóruns 

e redes, através do crescimento de empreendimentos econômicos solidários, o consumo ético, 

consciente e responsável causados na produção de bens e serviços sobre a natureza, sobre 

trabalhadores (as) e sobre as comunidades. Em relação as políticas públicas, o documento 

Base relata que este assunto ainda não é prioridade para os governos estaduais e municipais, 

pois é vista como uma política assistencialista e/ou emergencial, além da diversidade de 

compreensões deste fenômeno implicando no discernimento entre política partidária e política 

pública. 

  No Eixo II são sugeridas as mudanças da aprovação do Projeto de Lei das 

cooperativas de trabalho com as finalidades de: conceituar e definir, no aspecto jurídico, o que 

é uma legítima cooperativa de trabalho; regulamentar seu funcionamento, fortalecendo seus 

espaços de decisão democrática; desburocratizar e facilitar a formalização, reduzindo o 

número mínimo de 20 para 7 sócios cooperados na criação de novas cooperativas; e 

estabelecer um mínimo de direitos constitucionais que esses tipos de cooperativas devem 

garantir aos seus associados, como também assegurar a implantação do Programa Nacional de 

Apoio às Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP), previsto no Projeto de Lei que tramita 

no Congresso Nacional, facilitando o crédito, à qualificação social e profissional, 

assessoramento técnico e organizativo. (Doc. Base, 2001, p. 20) 
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  E, o Eixo III, os avanços que se propõe para a organização do Sistema 

Nacional de Economia Solidária – SINAES. 

  Durante entrevista com conselheiro estadual que representa a Incubação 

FAFIRE
25

 e faz equipe da DAEAC, esta transversalidade é muito clara, porém com algumas 

ressalvas: a SENAES funciona bem, transversal, mas qual é o avanço nas políticas públicas? 

Por que não um ministério de Economia Solidária? Estas foram as nossas demandas da II 

Conferência Nacional de Economia Solidária – II CONAES. Será que estamos amadurecidos 

como movimento, como política? O ministério é uma proposta que se ventila para o futuro, 

tem uma relatora dessa lei escrevendo este projeto, tem assinatura correndo pelo Brasil todo. 

Por outro lado existem muitos entraves, muitas dificuldades, muitos desafios, o marco legal 

ainda é um deles (sic) 

  Diante destes fatos e discursos referentes à evolução histórica das legislações 

concernentes à extensão universitária e a economia solidária não podemos concluir este 

capítulo sem nos referir a accountability a partir do momento que ela trata da prestação de 

contas por parte dos entes públicos das suas ações na garantia de uma maior transparência e 

exposição das políticas públicas, tão bem refletida por Pereira: 

Quanto maior a possibilidade de os cidadãos poderem discernir se os 

governantes estão agindo em função do interesse da coletividade e sancioná-

lo apropriadamente, mais “accountable” é o governo. (PEREIRA, 2008, P. 

36) 

  Ainda sobre este assunto, O‟Donnell refere-se a accountability vertical como “ações 

realizadas, individualmente ou por algum tipo de ação organizada e/ou coletiva, com referencia 

àqueles que ocupam posições em instituições do Estado, eleitos ou não”, (O‟DONNELL, 2008, p. 28) 

reafirmando, desta forma, o quanto tem sido efetiva a participação do FOREXT e da CONAES nas 

contribuições do marco legal da extensão universitária e economia solidária, respectivamente. 

  Desta maneira, a possibilidade da continuidade destas ações referentes ao 

marcos legais da extensão e da economia solidária traz alguns questionamentos na conclusão 

deste capítulo tais como: é fato a relevância ao ForExt para o real entendimento do papel da 

extensão universitária da instituições confessionais comunitárias, mas de que forma estas 

contribuições são realmente percebidas nesta trajetória do conhecimento apreendido no 

ambiente acadêmico interno que é levado para o externo e retorna outra vez para a instituição 

com outros questionamentos e desafios? E em relação à economia solidária reforçamos a 

demanda do II CONAES quanto ao seu marco legal, em relação ao seu amadurecimento 

enquanto política pública. 

                                                 
25

 Prof. Felipe Moraes 
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  Como a pergunta de pesquisa deste trabalho questiona em que medida o 

Semeando Futuro, como um dos projetos de extensão e ação comunitária da FAFIRE com o 

foco em economia solidária é uma prestação de serviço público, faremos no capítulo seguinte 

uma análise detalhada das suas ações tendo como eixo norteador o que foi contemplado nos 

referenciais teóricos destes três capítulos. 
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CAPÍTULO 4 – PROJETO SEMEANDO FUTURO: ATENDENDO AOS SEUS 

PROPÓSITOS? 

 

4.1. Concepção 

 

  Levando em consideração o processo histórico da extensão universitária, 

podemos constatar que, como a FAFIRE é uma instituição com 69 anos de existência e tem 

em sua missão
26

 um perfil que visa o avanço dos limites estruturais da instituição, através dos 

seus projetos de extensão, ou seja, mesmo sem esta denominação a faculdade já prestava 

serviços às comunidades carentes levando o conhecimento apreendido em sala de aula para 

estes espaços não escolares. 

O Projeto Semeando Futuro, pertence à área de profissionalização e inclusão 

produtiva. Surgiu desde o início das atividades de Extensão e Ação Comunitária da FAFIRE, 

nas Comunidades da Mangueira (Torre) e Coque/Coelhos, apesar de não ter esta 

nomenclatura, com atividades de produção e comercialização de bijuterias, arranjos florais, 

velas ornamentais e confecção de instrumentos e ritmos percussivos. 

  A escolha deste nome se deu por dois motivos principais: primeiro pelo 

crescimento da produção e comercialização dos produtos, fazendo com que a Diretoria 

Adjunta de Extensão e Ação Comunitária (DAEAC) procurasse apoio no SEBRAE, sendo co-

fundadora da Rede Solidária de Pernambuco.  

Esta rede tem como objetivo principal reduzir as dificuldades/fragilidades 

comuns a toda organização popular e não governamental no campo do desenvolvimento de 

um trabalho coletivo. Tem também a missão de reunir pessoas, associações, cooperativas e 

ONGs que executam e/ou articulam projetos junto a setores governamentais e não 

governamentais formuladores e financiadores de políticas públicas, em busca de uma 

mudança no cenário social para a melhoria da qualidade de vida, geração de emprego e renda 

e inclusão social. 

O segundo motivo de sua denominação surgiu da necessidade de identificar o 

grupo, escolha que se deu de forma coletiva. 

                                                 

26
 Oferecer uma educação integral de qualidade, promovendo a formação humana e profissional comprometida 

com a construção de uma sociedade justa e fraterna, fundamentada em princípios éticos, cristãos e na intuição 

pedagógica de Paula Frassinetti. 
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  A Diretoria Adjunta de Extensão e Ação Comunitária, participando ativamente 

desde a sua 1ª edição do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Universidades 

e Instituições de Ensino Superior Comunitárias, encontrou uma grande oportunidade para o 

Projeto Semeando Futuro, durante o IX encontro em 2007. Neste encontro foi lançado através 

do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares – PRONINC, um edital 

público, cujo objetivo principal é apoiar projetos vinculados às Universidades e apoiados por 

instituições públicas e privadas, o Termo de Referência para Apresentação de Propostas de 

Implantação de Novas Incubadoras Universitárias de Empreendimentos Econômicos 

Solidários, incluindo a partir de então as Instituições de Ensino Superior Comunitárias 

Confessionais. 

  Esta diretoria percebeu algumas características próximas do Termo às 

atividades desenvolvidas do Projeto Semeando o Futuro, podendo-se citar: 

1) as ações dos empreendimentos na nova incubadora devem estar articuladas ao Programa de 

Inclusão Produtiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;  

2) um dos setores ou cadeias produtivas que deveriam ser criados seriam o artesanato e 

serviços; 

 3) os novos Empreendimentos de Economia Solidária (EES) deveriam preferencialmente 

valorizar as tecnologias sociais, tais como produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, 

desenvolvidas na interação com a comunidade e que represente efetivas soluções de 

transformação social; 

 4) o detalhamento de articulação com outros projetos da universidade, com os movimentos de 

economia solidária, com outras políticas públicas, etc.; 

5) a descrição da(s) metodologia(s) adotada(s) para o monitoramento, a avaliação dos 

Empreendimentos de Economia Solidária (EES) incubados e a disponibilidade do 

coordenador em ter, obrigatoriamente, no quadro da instituição, dedicado no mínimo vinte 

horas (20h) semanais aos trabalhos da incubadora.  

Diante destas evidências, a DAEAC apresentou uma proposta sendo aprovada 

a Incubação FAFIRE com duas ações: a primeira o Projeto Semeando Futuro com a finalidade 

de proporcionar ao grupo uma nova forma de se relacionar social e economicamente, com 

mais autonomia produtiva em busca de uma emancipação social. Com apoio técnico, logístico 

e jurídico permitirá uma melhoria dos empreendimentos, através da economia popular 

solidária como alternativa de combate a pobreza e a desigualdade social, amenizando os 

problemas e conscientizando para a preservação ambiental local, tanto pelas perspectivas de 
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segmentos alternativos de produção ou pela organização de novos movimentos sociais nas 

comunidades da Mangueira da Torre, Coque/Coelhos. 

A segunda ação buscou dar continuidade e estimular o potencial local do 

turismo para gerar trabalho e renda no município de Brejo da Madre de Deus, através do 

Projeto do GEESTUR FAFIRE - Grupo Gerador de Empreendimentos Econômicos Solidários 

do Turismo. 

A proposta apresentou quatro etapas na metodologia, distribuídas da seguinte 

forma: 

1ª fase: reconhecimento ou captação das demandas nas comunidades pela 

organização cooperativa;  

2ª fase: escolha da atividade econômica e levantamento preliminar de sua 

viabilidade;  

3ª fase: desincubação: elaboração do estatuto e formalização da cooperativa; 

4ª fase: apresentações públicas em feiras e eventos com aplicações de 

questionários ao público visitante e oferecimento de oficinas de cooperativas nas 

comunidades atendidas. 

  Para efeitos desta pesquisa, as observações do Projeto Semeando Futuro foram 

realizadas até a 3ª fase da proposta do PRONINC, cujo estatuto encontra-se em elaboração 

pelo grupo, que participa das reuniões mensais, e o desenvolvimento destas fases, serão 

detalhadas no item referente à implementação onde as observações serão discriminadas 

durante as pesquisas de campo. Apesar desta proposta ter sido aprovada em 22 de dezembro 

de 2008, a liberação da verba de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) só foi publicada no 

Diário Oficial da União em março de 2009.  

  Nas entrevistas realizadas com a equipe gestora da extensão da Fafire que 

acompanha o grupo Semeado Futuro (diretoria, coordenação e assistente social) percebe-se 

que o projeto é uma proposta articulada na horizontalidade, inclusive com ações 

interdisciplinares onde são trabalhados relacionamentos interpessoais, acompanhamentos 

psicológicos na Clínica Comunitária, além de possuir similaridades com os princípios gerais 

da economia solidária, onde cada item será melhor detalhado adiante. 

As ações/atividades que o Projeto Semeando Futuro se propôs a desenvolver 

naquela época abrangiam as comunidades da Mangueira (Torre) e Coque/Coelhos (sem 

serviços básicos, espaços públicos de qualidade e de moradia digna), com o objetivo de 

analisar as necessidades, urgências e potenciais socioeconômicos de uma economia solidária 
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inserida no contexto universitário na busca de superação do desemprego e da pobreza em um 

contexto urbano na cidade do Recife. 

Este trabalho de conclusão de mestrado deteve-se apenas na análise da primeira 

ação da Incubação FAFIRE, o Projeto Semeando Futuro, pelas seguintes razões: a exiguidade 

do tempo, a sua existência desde o início da formalização da Diretoria Adjunta de Extensão e 

Ação Comunitária – DAEAC até a presente data; a proposição de uma análise das alternativas 

das práticas de economia popular solidária nas ações desenvolvidas, procurando desvirtuar o 

foco unidimensional dos princípios econômicos, hegemônicos e excludentes. 

Foram levantados alguns questionamentos pela pesquisadora ao analisar as 

estratégias de atuação nas atividades do Projeto Semeando Futuro durante a pesquisa de 

campo e, ao mesmo tempo, ao avaliar alguns itens relacionados na proposta apresentada pela 

DAEAC ao PRONINC (Programa ao Nacional de Incubadoras Populares) 

Nesta proposta podemos citar alguns aspectos relevantes a este estudo, tais 

como: incentivo da prática extensionista e interdisciplinar vinculada ao ensino e à pesquisa, 

através da relação professor-estudante-comunidade incentivando a troca dos saberes 

acadêmicos e populares, intensificando as relações transformadoras; analisar as demandas e 

necessidades das comunidades para decidir onde poderão ser desenvolvidas às ações de 

extensão e ação comunitária e definir e construir programas e ações de extensão com a 

comunidade. 

Ao ter contato mais direto com as artesãs do Semeando Futuro e a diretoria de 

extensão da faculdade, a pesquisadora durante a pesquisa de campo, reportava-se sempre as 

possibilidades de respostas aos objetivos gerais e específicos deste trabalho, assim como aos 

objetivos da proposta acima referida. 

Todos estes questionamentos serão detalhados em categorias de análises, 

baseados nos capítulos anteriores do quadro teórico deste estudo, como: a indissociabilidade 

no ensino/pesquisa/extensão; o perfil e/ou papel institucional da extensão principalmente nas 

instituições confessionais comunitárias; os pontos convergentes e divergentes à economia 

solidária e, finalmente, se esta atividade é realmente uma prática de prestação de serviço 

público. 

 

4.2. Experimentando a Economia Solidária 

  Este item será destinado a uma análise detalhada dos aspectos referentes à 

economia solidária que envolve a prática vivenciada pelo grupo Semeando Futuro através da 

extensão da FAFIRE. 
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  Esta análise só foi possível através da metodologia escolhida pela pesquisadora 

através do levantamento documental, fazendo-se pesquisas internas na faculdade, através de 

documentos institucionais, como: o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), as 

Diretrizes de Extensão e Ação Comunitária, e o Formulário Para Apresentação de Propostas 

de Implantação de Novas Incubadoras Universitárias do PRONINC – 2007 (Anexo A), os 

quais serviram de suporte para a elaboração do projeto de pesquisa. 

  Além disto, foram bastante úteis as observações sobre o perfil socioeconômico-

cultural das artesãs, obtidas através de um questionário já realizado pela Diretoria Adjunta de 

Extensão e Ação Comunitária (DAEAC) (Anexo B). Estas observações serviram de roteiro 

para as 30 (trinta) visitas domiciliares com o objetivo de dar mais clareza ao que estava sendo 

dito x a prática realizada. 

  As visitas domiciliares aconteceram no período de 01 de março a 07 de abril 

onde a pesquisadora fez contatos telefônicos antecipados marcando horário para encontrar-se 

com as artesãs, em 19 bairros da Região Metropolitana do Recife, Abreu e Lima, Olinda e 

Jaboatão dos Guararapes: Arruda, Barro, Beberibe, Boa Viagem, Caetés Velho, Casa 

Amarela, Coqueiral, Encruzilhada, Engenho do Meio, Ibura, Imbiribeira, Jardim São Paulo, 

Jordão Baixo, Marcos Freire, Piedade, Rio Doce, Tejipió e Vila Rica. O quadro com o roteiro 

das visitas detalhado encontra-se no Anexo C. 

Pelo fato de algumas residirem em locais próximos às outras, estes encontros 

eram feitos em trios ou quartetos em uma casa e, após um tempo de conversas e entrevistas, 

íamos a cada casa conhecer o local de trabalho, matéria prima e alguns produtos em fase de 

produção/acabamento. 

  É importante ressaltar que a maior parte das visitas domiciliares era agendada 

no momento em que as artesãs estavam produzindo, uma experiência única para a 

pesquisadora ao constatar que, em algumas residências, mesmo sem muitos recursos 

estruturais e financeiros, elas conseguem com facilidade fazer os mais diversos produtos 

artesanais, em alguns momentos em grande escala, para colocá-los em exposições e atender as 

diversas encomendas. 

  Outro fator importante nestas visitas era o tempo disponibilizado para tal, a 

pesquisadora passava mais de um turno com as artesãs, na tentativa de na informalidade, 

perceber as possíveis respostas aos questionamentos deste trabalho. 

  Para complementar esta investigação e visando um melhor entendimento a 

pesquisa de campo foi também realizado um grupo focal com a tentativa de resgatar alguns 

aspectos na vivência prática das artesãs. Desta forma podem-se citar algumas falas das artesãs 
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e dos gestores do grupo Semeando Futuro visando uma análise mais qualitativa na busca dos 

pontos divergentes e convergentes entre a prática observada e os princípios da economia 

solidária. 

  Podemos iniciar esta análise destacando que o Projeto Semeando Futuro não 

pertence à Economia de Comunhão, como foi analisado no capítulo 2. Esta está baseada na 

“cultura de partilha”, com a divisão dos lucros em três partes e a finalidade de desenvolver a 

empresa, ajudar aos necessitados (com prioridade para as pessoas pobres vinculadas ao 

Movimento dos Focolares), suprindo suas necessidades básicas e difundir a cultura da 

partilha, formando Homens Novos (sujeitos e agentes da cultura da partilha).  

Isto pode ser percebido pela pesquisadora ao participar das reuniões mensais 

onde a prestação de contas é feita após cada exposição na venda de cada produto 

separadamente. Esta responsabilidade é dada a uma das artesãs escolhida pelo grupo, em 

rodízio, ou seja, a cada exposição uma fica responsável pelas prestações de contas. 

  Sabendo-se que a Economia de Comunhão origina-se de um movimento 

católico ecumênico que se empenha em promover a vida segundo os preceitos cristãos e em 

contribuir para o estabelecimento de uma ordem mundial ajustada aos ideais de fraternidade e 

comunhão e o grupo Semeando Futuro pertence a uma Instituição Católica Confessional 

Comunitária, ele não faz parte desta modalidade de economia, apesar da Economia Solidária 

ser também obra de inúmeras entidades ligadas, ao menos no Brasil, principalmente à Igreja 

Católica e a outras igrejas, a sindicatos e a universidades. 

  Em um de seus inúmeros pronunciamentos, Chiara Lubich, fundadora deste 

movimento citada por Filho (2000, p. 111) faz a vinculação da Economia de Comunhão com a 

Igreja Católica: 

“ao contrário da economia consumista, baseada na „cultura do ter‟, a EdC é 

a „economia do dar‟ e insiste em que sem “homens novos” não se faz uma 

“sociedade nova”. Isso é possìvel através da descoberta da verdade a 

respeito de Deus, do homem e do mundo. Urge tomar consciência desta 

exigência que está no mais profundo do seu ser, “tenha ele fé em Deus ou 

não”. (LUBICH, apud FILHO, 2000, p. 111) 

 

  Percebe-se a relevância da aprovação da proposta enviada ao Programa 

Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares - PRONINC no folder interno distribuído 

para divulgação da Incubação FAFIRE e nas diversas matérias exibidas nos veículos de 

comunicação da Região Metropolitana do Recife (rádio e jornal). 

Na semana de sua inauguração, um jornal de grande circulação destaca em 

pagina inteira, no dia de domingo, o Semeando Futuro como umas das ações desta proposta, 



98 

 

 

abordando a notoriedade desta ação da faculdade por ser a primeira instituição privada a 

possuir uma Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), inclusive fazendo 

referência ao atendimento às comunidades da Mangueira da Torre e Coque/Coelhos: 

A incubadora da Fafire vai colocar em prática duas ações com o objetivo de 

estimular a criação de cooperativas populares. A primeira será o Semeando 

Futuro, que atuará nas comunidades do Coque, Coelhos e Mangueira da 

Torre, no Recife, capacitando aproximadamente 95 pessoas na confecção de 

artesanato e cultura, como aulas de capoeira e percussão. São comunidades 

que já vem sendo trabalhadas nos nossos programas de extensão. Já temos 

36 artesãos cadastrados... “Ficamos muito felizes, pois somos a primeira 

faculdade do paìs a participar desse programa”, comemora Felipe Moraes, 

responsável pela implantação da incubadora. (DIARIO DE 

PERNAMBUCO, 26/04/2009, Caderno Economia B5) 
 

A participação de reuniões mensais do grupo de artesãs do Semeando Futuro 

foi uma das primeiras observações feitas pela pesquisadora, onde a mesma deparou-se com a 

dificuldade de saber o número real de participantes, pois a cada solicitação do número de 

participantes à coordenação, havia uma relação diferente: das 57 (cinquenta e sete) 

participantes, 30 (trinta) haviam preenchido uma ficha cadastral (Anexo A) elaborada pela 

DAEAC, a qual que serviu de roteiro para as visitas domiciliares. No item referente aos 

resultados esperados da proposta enviada ao PRONINC, espera-se o cadastro de, no mínimo, 

30 artesãs no grupo, reafirmando que este número seria suficiente para a obtenção de 

possíveis respostas aos questionamentos anteriormente citados. 

Visando uma pesquisa mais detalhada, com o objetivo de aumentar as 

observações e chegar às possíveis respostas a que este pesquisa se propõe, esta fichas foram 

utilizadas para a realização das visitas domiciliares. A primeira constatação observada pela 

pesquisadora é que as artesãs do Semeando Futuro residem nos mais diversos bairros da 

Região Metropolitana do Recife, além dos municípios de Abreu e Lima, Olinda e Jaboatão 

dos Guararapes, conforme mostra no gráfico 1: 

Importante ressaltar que a utilização destes dados serviu para dar um 

mapeamento na escolha da amostra, com o objetivo de iniciar o perfil do grupo de artesãs para 

dar uma melhor alicerce a esta pesquisa, sendo utilizados unicamente para definição da 

amostra. 
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Gráfico 1 – Bairros de residências das artesãs do Semeando Futuro 

 

Fonte: Autoria própria 

 

  Vale ressaltar que, apesar do Semeando Futuro ter início nas comunidades do 

Coque, Coelhos e Mangueira (Torre), não há artesãs cadastradas nestas comunidades, 

ratificando o que é refletido no referencial teórico como um dos entraves da dimensão 

econômica na economia solidária, no que diz respeito à permanência das pessoas nos 

empreendimentos solidários, porque além de serem excluídas do mercado de trabalho, não se 

submetem a ter um retorno financeiro a longo prazo e acabam desistindo da luta, apesar de 

outros valores serem enfatizados: 

... o ideal da economia solidária não se constitui apenas na criação de postos 

de trabalho e no aumento da renda das pessoas, priorizando apenas o viés 

econômico, mas são introduzidos valores nas diversas fases do ciclo 

econômico: produção, circulação, acumulação e consumo. Esses valores 

colocam o ser humano acima do capital, e a solidariedade acima do 

individualismo, constituindo, assim, a cooperação mútua a partir das 

necessidades, desejos e aspirações das pessoas e da comunidade, na luta 

pelo crescimento coletivo e não individualizado (RAZETO, 1993). 

 

  Observando-se o perfil socioeconômico das artesãs, na sua maioria são adultas, 

na faixa etária entre 25 a 50 anos, casadas, tem dois filhos e possuem 2º grau completo e 

possuem casa própria conforme mostram gráficos abaixo: 
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Gráfico 2: Faixa Etária 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Gráfico 3: Estado Civil 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Gráfico 4: Número de Filhos 

 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 5: Escolaridade 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Gráfico 6: Tipo de imóvel que vive 

 

Fonte: Autoria própria 

 

  O ingresso no grupo se faz através de indicação, em que as artesãs apresentam 

seus produtos a assistente social, uma das coordenadoras do mesmo. Atendendo aos requisitos 

de qualidade desejada pela mesma, é explicado naquele momento o que é, quais os objetivos e 

as atividades do grupo Semeando Futuro, inclusive falando-se um pouco dos aspectos teóricos 

da economia solidária. Nas visitas domiciliares, durante a pesquisa de campo, é verbalizado 

que, em sua maioria, elas indicaram alguém para participar do grupo ou conheceu o grupo 

através da Rede Solidária de Pernambuco: “indiquei as outras por ver que elas trabalham 

bem e precisam de uma renda” (sic); “conheci o Semeando pela Rede Solidária de 

Pernambuco, falei com Karla para conseguir uma vaga para mim ”(sic). 
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  Este pode ser um dos fatores que dificultam o entrosamento/integração de todo 

o grupo e facilita a formação de pequenos grupos no Semeando Futuro, os quais serão 

detalhados abaixo, devido ao número de participante ser oscilante, como já referido 

anteriormente, e também revelado durante a pesquisa de campo: “o grupo não conhece todo 

mundo, entre si não é muito unido, não é grupo, só tem nome” (sic). 

  O tempo de artesanato antes de ingressar no grupo Semeando Futuro também é 

levado em consideração pelos gestores da extensão da faculdade com o objetivo também em 

atender às exigências de qualidade dos produtos acima referida, de acordo com o que foi 

observado durante a pesquisa de campo, como também na ficha cadastral, conforme mostra 

no gráfico: 

 

  Gráfico 7: É artesã desde quando? 

 

Fonte: Autoria própria 

 

  No que diz respeito à origem da economia solidária como sendo “uma nova 

forma de produção e distribuição alternativa ao capitalismo, criado e recriado periodicamente 

pelos que se encontram (ou temem ficar) marginalizados do mercado de trabalho”, as artesãs 

do Projeto Semeando Futuro fazem suas atividades artesanais independentemente do grupo, 

todos os dias, após as atividades domésticas e nos momentos de menor movimento durante as 

exposições. Toda a matéria prima é comprada individualmente no centro da cidade e a 

produção feita de acordo com a quantidade de exposições que elas participam seja 

representando o grupo ou não. 
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  A maioria passa mais de seis horas por dia dedicada às atividades artesanais, 

também trabalhando individualmente, como pode-se constatar nas fichas de cadastro, 

conforme mostra nos gráficos abaixo: 

 

  Gráfico 8: Sistema de Trabalho 

 

Fonte: Autoria própria 

 

  Gráfico 9: Números de horas diárias dedicadas ao artesanato 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Estas observações foram feitas pela pesquisadora ao acompanhar o grupo em 

algumas exposições e nas visitas domiciliares percebendo que alguns espaços são reservados 

exclusivamente para as atividades artesanais, já em outros, domicílios, salas, quartos e 

cozinhas se transformam nestes: “... todos os bordados das bolsas são feitos na rua enquanto 
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exponho... as condições de trabalho em casa são escassas... muito quente. Na sala de casa já 

não tenho mais sofá, mesa, virou ateliê... tenho o propósito de comprar este ano uma 

máquina industrial reta que custa R$ 1.000,00.” (sic). 

Refletindo sobre a dimensão sociocultural citada no referencial teórico, 

percebe-se no grupo de artesãs do Projeto Semeando Futuro o resgate a cidadania, assim 

como uma proposta de educação cidadã, visando à reconstrução de cada ser humano como 

sujeito do seu próprio desenvolvimento, tanto familiar como comunitário e social ao ter 

acesso a uma melhor qualidade de vida, tais como: a compra de eletroeletrônico, reforma da 

casa e ingresso no ensino superior. 

Os motivos citados nas fichas cadastrais e nas visitas domiciliares apresentadas 

para a participação deste projeto são complemento de renda, realização pessoal e tradição 

familiar, conforme gráfico abaixo: 

 

  Gráfico 10: Principal causa pela qual ingressou no artesanato 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A Diretoria de Extensão e Ação Comunitária possui uma cota anual 

concedendo bolsas integrais aos cursos oferecidos pela faculdade, o número de bolsas varia de 

acordo com o percentual total oferecido pela faculdade: “não vejo o artesão como alguém que 

arrasta o chinelo... eu sempre digo as meninas: vão estudar... vou me aposentar no próximo 

ano como artesã, aos 55 anos. Vou começar a estudar psicologia... meu sonho... (sic).”; 

“minha vida mudou radicalmente... é como se eu tivesse um futuro... (sic) 

Nota-se ainda uma melhoria na qualidade de vida das artesãs, revelado nos 

inúmeros discursos durante as visitas domiciliares que, sem a oportunidade de participar de 
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um grupo, através das atividades de extensão da FAFIRE, talvez isto não fosse possível, como 

por exemplo: reforma de casa, aumento da autoestima e da valorização profissional: “minha 

casa agora é duplex por conta do chocolate” (sic)/; “foi no Semeando a maneira mais fácil de 

divulgar meu trabalho” (sic)/; “o Semeando faz questão de mostrar/valorizar o trabalho da 

gente, por aí não se faz assim não. (sic)/ ”mudei muito depois de participar do Semeando, era 

muito calada, estou conhecendo mais as pessoas” (sic); minha cozinha é fruto da Fenneart, 

minha proposta este ano, se for aprovada, é fazer o resto da casa que e de taipa” (sic); 

“divido a casa com a minha irmã, depois de 20 anos consegui comprar um colchão novo para 

o meu filho” (sic); 

  Estes discursos evidenciam também a dimensão econômica, em que o ideal da 

economia solidária não se constitui apenas na criação de postos de trabalho e no aumento da 

renda das pessoas, priorizando apenas o viés econômico, mas são introduzidos valores nas 

diversas fases do ciclo econômico: produção, circulação, acumulação e consumo. Esses 

valores colocam o ser humano acima do capital, e a solidariedade acima do individualismo, 

constituindo desta maneira a cooperação mútua a partir das necessidades, desejos e aspirações 

das pessoas e da comunidade, na luta pelo crescimento coletivo e não individualizado. 

  Esta constatação também é feita ao observar que as artesãs do Semeando 

Futuro, em sua maioria, excluídas economicamente falando, na ficha cadastral observa-se a 

renda familiar e a renda exclusiva do artesanato:  

 

  Gráfico 11: Renda Familiar 

 

Fonte: Autoria própria 
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  Gráfico 12: Renda mensal, só com artesanato 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2.1. O Início de Um Fazer da Economia Solidária no Semeando Futuro 

Faz-se importante analisar os pontos convergentes e divergentes relativos aos 

princípios gerais e específicos da economia solidária, citados no quadro teórico desta pesquisa 

com o que foi observado no Projeto Semeando Futuro. O quadro detalhado deste encontra-se 

no Anexo D: 

 As artesãs não percebem, em alguns momentos, que “o valor central da 

economia solidária é o trabalho, o saber e a criatividade humanos e não o 

capital-dinheiro e sua propriedade sob quaisquer de suas formas”. Ao 

questioná-las, durante as visitas domiciliares, sobre a participação nas 

feiras, foi detectado que existem vários pequenos grupos que expõem 

isoladamente: “... às vezes escondem que tem feiras, principalmente se for 

da mesma atividade – tem uma feira em tal lugar, mas não comenta com 

ninguém não... é assim, tem o lado egoísta” (sic); “Acho ótima a relação 

com o grupo, ultimamente ficam as três juntas, antigamente nas grandes 

feiras era todo mundo junto”. (sic) 

 O princípio referente às relações de colaboração solidária que se inspira em 

valores culturais, colocando o ser humano como sujeito e finalidade da 

atividade econômica, em vez da acumulação privada de riqueza em geral e 

de capital em particular, é percebido nas feiras em que o artesanato fica 
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exposto em espaços divididos equilibradamente e as artesãs se organizam 

em trios, por afinidade: “sempre que estou na barraca as peças ficam 

expostas iguais, as quatro ficam juntas, eu, Sisi e Sula se uma bota (expõe) 

as outras vão atrás (sic); agente se ajuda muito no período das feirinhas, 

uma vai dando a mão à outra, há uma ajuda mútua” (sic); as vezes tem 

feira que não levo nem sacola/embalagem de presente, mas pego delas 

(sic); 

 Não existe produção coletiva no Semeando Futuro desvirtuando do 

princípio da economia solidária, que busca a unidade entre produção e 

reprodução, motivo pelo qual a pesquisadora constatou que em todos os 

momentos em que esteve com as artesãs suas atividades são referidas na 

primeira pessoa do singular. A diretoria de extensão tem esta consciência 

de que isto estimula o trabalho individual: “A gente não tem um espaço 

único para elas trabalharem, cada uma trabalha onde pode e a gente se 

reúne para comercializar, para formação, para as reuniões em grupos, 

normalmente as outras incubadoras tem um espaço único... A gente tem 

um espaço aqui, mas não é aqui que elas produzem. Com todas estas 

dificuldades, um dos avaliadores do PRONINC disse que nós tínhamos que 

sistematizar e mostrar que ele não tinha visto em canto nenhum esta 

preocupação dagente com as relações interpessoais (acompanhamento), as 

reuniões mensais. 

 Sendo eficiência social um dos princípios gerais da Economia Solidária em 

função da qualidade de vida de seus membros e, ao mesmo tempo, de todo 

o ecossistema uma vez que utilizam materiais reciclados em seus produtos: 

“Nada se perde aqui, os retalhos do corte faço totó para cabelo de boneca 

e patchwork, a lã que sobre serve para as embalagens” (sic); 

 Essa eficiência social também não se limita apenas aos benefícios materiais 

de um empreendimento, percebendo-se que as artesãs do Semeando Futuro 

se autoavaliam em sua maioria como pessoas realizadas profissionalmente: 

“o Semeando é um grupo muito bom de se trabalhar, unido e muito 

divertido, se for avaliar direitinho, a feira é muito cansativa, às vezes 

agente não vende nada” (sic); “o grupo é grande, sempre tem as 

trabalhosas, mas em questão de solidariedade não temos problemas” (sic); 



108 

 

 

 Como a Economia Solidária é um poderoso instrumento de combate à 

exclusão social, pois apresenta alternativa viável para a geração de trabalho 

e renda e para a satisfação direta das necessidades de todos, diminuindo as 

desigualdades materiais e difundindo os valores da solidariedade humana. 

Percebe-se um discurso contraditório deste princípio no que se refere à 

teoria x prática, já que ao mesmo tempo em que elas reconhecem que estão 

no grupo, priorizam as necessidades do mini grupo a que pertencem: “o 

grupo existe, mas precisa de interação, não funciona como grupo. Fala-se 

muito na unicidade, mas não existe” (sic); 

 Apesar desta contradição com relação ao princípio da solidariedade do 

grupo Semeando Futuro, existem tentativas desta unicidade referidas nas 

falas durante as visitas domiciliares e no acompanhamento em algumas 

exposições: “há muita troca entre agente com a maior parte do grupo... 

não se pode excluir, mas sim ajudas as pessoas a crescer”; ”o grupo 

cresceu, é um grupo harmônico... o pessoal mais antigo tem um 

entrosamento muito bom, espero que as novatas entrem no clima”. (sic); 

 Durante o acompanhamento do grupo focal, como complementação da 

pesquisa de campo, observa-se que as artesãs sabem um pouco da definição 

e dos princípios da economia solidária, identificando como sendo um 

trabalho coletivo, de cooperação, solidariedade e de sustentabilidade 

“existe na prática uma cooperação entre as integrantes, enquanto em 

outras feiras (outros grupos) não se observa esta cooperação” (sic). 

Podemos comprovar que estes valores ainda não estão sistematizados por 

algumas artesãs, ou seja, o discurso individual não se assemelha ao grupal, 

talvez pelo fato de algumas possuírem pouco tempo de participação no 

mesmo, estando o grupo em formação; 

Podemos evidenciar algumas estratégias de metodologia da economia solidária 

com o grupo Semeando Futuro:  

 O Semeando Futuro teve pequenos avanços, nos últimos meses desta 

pesquisa, na prática autogestionária, pelo fato de estarem elaborando o 

estatuto, onde todo o processo decisório é realizado nas reuniões mensais, 

propiciando uma autonomia do coletivo, cujos itens da pauta das reuniões 

são deliberados conjuntamente em presença da coordenação (assistente 
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social) que acompanha o grupo. Isso reafirma a definição dado por Singer 

(2002): “A empresa solidária se administra democraticamente, ou seja, 

pratica a autogestão... É preciso que todos os sócios se informem do que 

ocorre na empresa e das alternativas disponíveis para a resolução de cada 

problema. (SINGER, 2002, p. 18,19) 

 Vale ressaltar que na rotina das atividades artesanais há a busca pela 

participação de outras exposições que, em sua maioria, são sindicalizadas 

no SINDAREM (Sindicato dos Artesãos dos Municípios da Região 

Metropolitana do Recife) e PRODARTE (Programa de Desenvolvimento 

do Artesanato) onde sempre aparecem novas oportunidades, descartando a 

possibilidade de coletividade: “quando aparece oportunidade (feira) 

chamo as outras (duas amigas). Esta semana fui em Boa Viagem ver a 

feira na Pracinha, mas não gostou... tentei entrar na Feira da Rua do Bom 

Jesus, mas não conseguiu, lá não entra mais bijuterias” (sic); 

 O Semeando também se caracteriza como uma associação a partir do 

momento em que se reúnem duas ou mais pessoas na realização de 

objetivos comuns e no estímulo da melhoria técnica, profissional e social 

dos associados. 

Este referencial teórico é claramente observado tanto nas visitas 

domiciliares como no grupo focal: “eu faço um tipo de coisa que não 

prejudique o outro, pois sei que tem gente que só faz isso” (sic); ”faço 

muita pesquisa na internet, nos livros sobre a história das bonecas, 

procuro me atualizar, conhecer o mercado, já fiz 22 cursos no SEBRAE, 

dou cursos de bonecas feitas à mão na Arcol e na Fundação Marista em 

Itamaracá (sic); “... me sentia extremamente insegura... Não suportava a 

possibilidade da concorrência... aqui fez com que eu me tornasse mais 

segura... as vendas também aumentaram muito.” (sic) 

 As artesãs do Semeando Futuro se utilizam também da prática do Clube de 

Trocas a partir do momento em que estes não são apenas espaços de 

intercâmbios comerciais, mas também são espaços de trocas sociais, 

culturais e de saberes, além de contribuir para a integração das pessoas aos 

grupos, possibilitando novas amizades, afetos, favores e gentilezas. 

A pesquisadora, durante a pesquisa de campo, teve a oportunidade de 

acompanhar uma das artesãs para ensinar a confeccionar produtos de 
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Páscoa (ovos, coelhos de chocolates e embalagens) a um grupo de Terceira 

Idade Movimento e Vida, voluntariamente em Rio Doce (Olinda), indicada 

por outra artesã do grupo; 

Outras ações demonstram a troca de saberes onde as artesãs do Semeando 

Futuro ensinam as mães acompanhantes do CEOPE/IMIP (Centro de 

Oncologia de Pernambuco/Imip) a confeccionarem artesanato, ao mesmo 

tempo em que se organizarem doando brinquedos à instituição no dia das 

crianças; 

 Em se tratando do Consumo Solidário, é notória a utilização deste em todas 

as participantes do Semeando Futuro, com muita criatividade utilizando 

material plástico, banners, sementes, tecidos, visando à promoção do bem 

viver dos trabalhadores que elaboram, distribuem e comercializam aquele 

produto ou serviço, mantendo o equilíbrio dos ecossistemas e contribuindo 

para a construção de uma sociedade justa e solidária; 

 Como já mencionado anteriormente, o Semeando Futuro foi no início de 

suas atividades, co-fundador da Rede Solidária de Pernambuco, tendo o 

apoio na época do SEBRAE, na tentativa de construir novas relações de 

produção, melhorar o padrão de consumo de todos os que dela participam, 

através da promoção de diversos cursos voltados ao pequeno 

empreendedor, além da notoriedade que o grupo fez durante esta 

participação. Infelizmente, por questões políticas internas do SEBRAE o 

Semeando, apesar de ainda fazer parte desta rede, não participa das 

atividades da mesma. 

 O Semeando Futuro é um grupo pioneiro de que faz parte uma Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCPs) numa faculdade privada 

confessional comunitária. As observações feitas pela pesquisadora foram 

acompanhadas até a elaboração do estatuto e no planejamento do espaço 

solidário, um local reservado para a venda de produtos feitos pelas artesãs, 

na própria instituição. 

 É perceptível que o Semeando Futuro encontra-se ainda em processo de 

formação com todo o apoio necessário da DAEAC FAFIRE para que as 

artesãs possam em um futuro próximo sair da fase de incubação. Por este 

motivo, este grupo possui características inovadoras diferenciadas das 
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demais ITCPs e das potencialidades apresentadas por Singer, pelo fato de 

terem produções e produtos diferentes, tendo inclusive o acompanhamento 

através das reuniões mensais e do grupo de estagiários de psicologia 

comunitária da faculdade, oferecendo um acompanhamento de relações 

interpessoais. 

Percebe-se que a preocupação em tornar evidente estes princípios é muito 

perceptível, porém como estamos tratando de pessoas, de um grande grupo este é um processo 

também em formação. 

 

4.2.2. Economia Solidária e Extensão Universitária: uma união possível 

  Sabendo-se que o Projeto Semeando Futuro faz parte de uma das atividades da 

extensão da FAFIRE, é imprescindível fazer reflexões sobre o tema partindo do que foi 

apresentado no capítulo 1. 

Especificando a referência tomada na elaboração do Documento Base de 

Goiana durante a II Assembleia do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das 

Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias: a concepção da Extensão e 

Ação Comunitária em debate: Proposta de Documento Base de Extensão das IES 

Comunitárias. 

  É muito perceptível o reconhecimento pela equipe gestora da faculdade na 

notoriedade pelo seu público externo e em uma menor proporção pela comunidade interna das 

atividades realizadas através dos inúmeros projetos realizados, dentre eles o Semeando Futuro 

com o foco em economia solidária. 

Durante as entrevistas foi clara a preocupação de um dos membros da equipe 

da DAEAC, que conhece a realidade de outras IES, e reconhece as ações desempenhadas pela 

extensão da FAFIRE devem ser mais bem divulgadas: “isto acontece em todas as Instituições 

de Ensino Superior... uma dificuldade de conhecer o que está acontecendo na nossa casa. A 

questão da comunicação como um todo, não é um problema do setor (de Comunicação). 

Precisa ser mais agilizada, com as tecnologias disponíveis... A idéia é que agente possa 

ampliar cada vez mais estes espaço, isto não é só uma cobrança interna, mas principalmente 

uma cobrança externa... é fazer com que a sociedade reconheça que este espaço é também 

dela... É perceber que a nossa sala de aula não é só em quatro paredes, independente do 

curso que seja... Aqui dentro agente tem que primeiro se conhecer mais para logicamente 

poder se ajudar melhor. Isto é só uma questão de tempo.” (sic) 
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Faz-se necessário abordar a vivência na trilogia ensino/pesquisa/extensão 

durante a pesquisa de campo, observada através da entrevista com os gestores. Os projetos são 

desenvolvidos por alunos dos cursos de graduação através do voluntariado, convocados pelo 

site institucional e quadros internos. Infelizmente este número é bastante oscilante por 

diversos motivos, tais como: oportunidades de estágio e trabalhos remunerados, sobrecarga de 

atividades acadêmicas, dentre outros fatores conhecidos pelo comprometimento que a 

atividade voluntária requer. Talvez isto possa ser justificado pelo pouco incentivo dado aos 

alunos, pelos professores, apesar da direção dar muito valor estas atividades de extensão. De 

todo modo, alguns artigos já foram publicados na Revista Lúmen e FAFIRE da faculdade. 

Nas entrevistas com os gestores as respostas são unânimes: poderíamos ter uma pesquisa 

maior, a extensão tem como colaborar com isto... não dá mais para continuar nos guetos. No 

momento presente, poderia ser melhor encaixada as peças, pelo menos é o nosso desejo. (sic) 

  Pode-se perceber que os maiores envolvidos são os alunos das áreas de 

licenciatura (Letras, Pedagogia, e Ciências Biológicas), nos projetos realizados na Casa de 

Frei Francisco, e Psicologia. Durante as entrevistas com os gestores da extensão. Nesta 

vinculação do ensino/pesquisa/extensão, ainda há muito a avançar. Interessante que estas 

pessoas tem muita clareza nos conceitos e referências extensionistas “como a possibilidade de 

encontrar possíveis soluções dos problemas da sociedade com o que é apreendido em sala de 

aula” (sic)/o papel da extensão universitária é ampliar os alcances não só dos princípios, 

mas da prática daquilo que o conhecimento acadêmico preza e pode por em prática para o 

alcance para além dos muros da universidade (sic) , mas reconhecem que este fazer é “muito 

prematuro, torna-se urgente” (sic). 

  É fato que este tripé quando referido à incubadora na qual o Semeando Futuro 

faz parte é dito pela diretoria de extensão que “ela só vai dar certo, se todo mundo participar, 

principalmente os estudantes” (sic) e como a faculdade está no inìcio de um processo de 

recredenciamento do Ministério da Educação neste semestre, parece que foi tomada a 

consciência de que ter uma incubadora com este perfil aumenta o número de pontuação. 

Talvez isto faça com que a consciência do publico interno desperte para uma maior 

participação (sic). 

  Além destes aspectos, não podemos deixar de destacar os aspectos legais, que 

estão vinculados ao que foi dito anteriormente, em que a Lei de Diretrizes e Base – LDB é 

comentada por Demo: “... a formação docente não é pautada no ensino, pesquisa e extensão, 

mas na aplicação prática do conhecimento” (DEMO, 1997) 
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  Vale ressaltar ainda a efetiva participação da Diretora Adjunta de Extensão e 

Ação Comunitária da Fafire nos Fóruns Nacionais de Extensão e Ação Comunitária das 

Universidades e IES Comunitárias, inclusive respondendo pelo norte/nordeste da comissão 

nacional destes encontros desde 1999 até a presente data. 

  A Carta de Campinas, elaborada em 2004, durante o FOREXT trata do 

compromisso social e a contribuição da extensão, fazendo referência a um aspecto crucial a 

esta pesquisa, pois a partir do momento em que há a sensibilidade e a constante preocupação 

destas instituições com os problemas sociais, vistos de extremos privilégios de um lado e 

extrema pobreza por outro e a redução do papel do estado enquanto provedor de ações que 

atendam os direitos sociais, como saúde, moradia, educação, dente outros.  

É claro o posicionamento destas IES ao assumir, em seus marcos legais, o 

compromisso com a resolução destes problemas sem se confundir nem com tentativas de 

substituir o papel do Estado, mas na construção da formação dos profissionais, os quais 

ocupam ou ocuparão lugares estratégicos na organização política e econômica da sociedade. 

  Para analisar as possibilidades de união entre extensão universitária e economia 

solidária foram importantes os depoimentos dos gestores da extensão da FAFIRE onde 

percebemos que a economia solidária era uma prática utilizada sem que este conhecimento 

viesse à tona. 

  As parcerias confirmam este fato nas entrevistas realizadas, tendo em vista que 

os problemas estruturais na comunidade da Mangueira (Torre), não havendo espaço as 

atividades com a comunidade: conversando com Pe. Gerson ele disse: agente tem uma 

associação que não funciona e, ao invés de vocês fundarem, agente poderia fazer uma 

parceria, agente empresta o nome e vocês se associam”. E aí começou neste sentido. Eu fui 

ao SEBRAE, em 2005, para procurar a possibilidade de parceria para agente criar a 

cooperativa e aí fundamos a Rede Solidaria. Juntamos cinco grupos, o nosso ainda não era 

formal, tínhamos nos associado a associação do padre. E aí com o SEBRAE foi 

extraordinário que havia mais possibilidades nas exposições, e a formação do SEBRAE 

passou a dar cursos, em parceria com a FAFIRE: agente cedia as salas e, quase todas as 

semanas, tínhamos cursos de marketing, construção de preços, comercialização, 

comercialização justa, controle de qualidade, estas coisas todas que estariam montadas para 

a formação do cooperativismo, sendo ele solidário. O SEBRAE pagava os professores e a 

certificação e nós cedíamos as salas. 

Apesar de também haver o reconhecimento de um processo em construção, no 

grupo Semeando Futuro ainda há concorrência desvirtuando da economia solidária, em que o 
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“meu” ainda não foi solidificado pelo “nosso”, daì a dificuldade em definir um produto único, 

a produção em conjunto. 

 A existência de subgrupos é visível, uma dificuldade a ser superada. Nas grandes feiras, 

como a Feira Nacional de Negócios do Artesanato – FENNEART - foi montado, em 

2010, um stand do Semeando Futuro
27

 com 18 (dezoito) participantes e outros stands com 

trios ou quartetos pertencentes a este grupo. Vale ressaltar que havia os mesmos produtos 

em exposição na maioria dos stands das participantes do grupo, o que nos leva a refletir: 

será que elas realmente concorrem entre si? 

Um dos integrantes da equipe gestora da extensão da FAFIRE revela, durante a 

entrevista, que isto é “um processo natural de amadurecimento do grupo, as produções 

são diferentes, isto não é uma competição.” (sic). Desta forma, há o reconhecimento de 

que “o Semeando Futuro não é ainda não tem os princípios, as características de um 

Empreendimento de Economia Solidária, está caminhando para isto.” (sic) 

Uma alternativa encontrada pela assistente social que acompanha o grupo para 

minimizar esta questão foi externar para a supervisora de psicologia clínica comunitária suas 

preocupações no que diz respeito ao relacionamento do grupo e solicitar o apoio que o 

Semeando Futuro estava precisando. Simultaneamente havia o desejo de três estagiárias desta 

área ter uma prática de grupo que tivesse uma conotação mais comunitária, inclusive já tendo 

elaborado um pré projeto de desenvolvimento de relações interpessoais. Este 

acompanhamento aconteceu no período de março a julho deste ano. 

  Após a realização do trabalho de sensibilização com o grupo, com início em 16 

de março, denominado “diagnose”, as artesãs reconheceram algumas questões pertinentes, 

relatadas pela supervisora de psicologia clínica comunitária durante entrevista: dificuldades 

de integração entre elas, competitividade, do descompromisso de umas com as outras, da 

dificuldade no entendimento na própria proposta da economia solidária. Para Karla a 

questão vinha como uma grande rotatividade de membros, as decisões sempre caiam sobre as 

mesmas pessoas, de se assumirem enquanto grupo nas feirinhas, se uma saísse a outra não 

sabia responder sobre determinado produto e uma tendência era repetir uma relação 

comercial capitalista, de competitividade.  

Este acompanhamento teve a duração de quatro meses, que, apesar deste curto 

período de tempo, já se percebe uma melhoria nas relações interpessoais, conforme relata a 

supervisora de estágio: o nosso indicador de resultado é pelo feedback e pela observação 

                                                 
27

 Na Fenneart 2010 pode-se observar que apesar de estarem em stands diferentes, alguns produtos eram os 

mesmos, levando-nos a questionar se realmente elas concorrem entre si. 
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atitudinal, não se pode falar de uma mudança profunda em um tempo tão curto, porém o que 

elas trouxeram já apontam para a uma mudança, mas que agente não tem como responder a 

isto como uma resposta mais consistente. A primeira questão foi: o grupo para acontecer ele 

tinha que estabelecer um contrato e contrato significa no apoio psicológico assiduidade e 

pontualidade. E o contrato é feito através das pessoas com a coordenação e das pessoas 

entre si. Então não podia ser por representação. Então, quem vai, de fato, poder e querer e 

deseja participar desse grupo. Esta foi a primeira questão a ser trabalhada. O segundo ponto 

foi a pontualidade, passado o tempo de tolerância quem chegasse depois não entrava. 

Interessante que estes fatores são percebidos com uniformidade de discursos 

pela assistente social que acompanha o grupo nas reuniões mensais, durante a entrevista: elas 

gostariam de dar continuidade a este acompanhamento, assim como melhorou bastante a 

pontualidade nas reuniões agendadas e a autonomia da tomada de decisões e a 

operacionalização durante as exposições sem que eu estivesse presente” (sic). 

Outra questão bastante trabalhada durante este acompanhamento e que foi bem 

visível durante todas as etapas da pesquisa de campo (reuniões mensais, visitas domiciliares e 

grupo focal) foi à liderança, percebendo-se que há um “incentivo da instituição” ao designar 

responsabilidades as mesmas artesãs pelo fato delas serem mais assíduas e pontuais, 

verbalizado também pela supervisora de estágio em psicologia clínica comunitária: o 

fenômeno da liderança ele é algo que, se surge do próprio grupo, ele é para ser trabalhado 

refletido no grupo de modo com que esta liderança que surgiu de modo mais rápido e 

espontâneo não prejudique o surgimento de novas lideranças. Então você não pode 

desperdiçar este potencial, mas este potencial tem que favorecer o surgimento de outras 

lideranças... Há uma centralização, a instituição também termina reforçando esta liderança 

(sic) 

Foi percebido também, durante o acompanhamento nas feiras/exposições das 

artesãs, que, quando elas estão juntas, a economia solidária é praticada de acordo com o que já 

foi referido anteriormente em relação aos princípios gerais e específicos da economia 

solidária, através de atitudes/comportamentos enquanto grupo, assim como a contribuição que 

a faculdade oferece para o crescimento e desenvolvimento do grupo, enquanto atividades de 

extensão, como: espaços para exposição durante os eventos institucionais; o espaço solidário 

ainda em processo de organização, onde o grupo poderá comercializar durante todo o ano 

letivo seus produtos; a disponibilização de algumas bolsas de estudos para a graduação para 

aquelas que mais se destacam no que se refere ao interesse em ter cursos superiores sem ter 
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condições financeira de fazê-lo, além do apoio estendido ao grupo familiar, como apoio 

psicológico, na clínica-escola. 

Diante destes fatos, não podemos deixar de ressaltar a valiosa contribuição da 

faculdade, enquanto instituição confessional comunitária, em inserir e manter estas mulheres 

no mercado de trabalho, dando mais oportunidades no seu meio em que vive, melhorando sua 

vida não só economicamente, mas no lado psicossocial. 

Em relação ao marco legal na economia solidária, a ITCP FAFIRE tem um 

representante que é conselheiro suplente estadual de economia solidária. Ao entrevistá-lo, no 

dia 06 de julho, foram revelados fatos indispensáveis a este estudo: há o avanço nesta área, 

com inúmeras conferências nacionais, estaduais, municipais nos últimos oito anos, porém há 

muito que avançar como o marco legal, onde se discute a existência de um Ministério de 

Economia Solidária, inclusive com assinaturas circulando pelo Brasil e já tendo uma 

relatora que está escrevendo este projeto. Esta foi uma das demandas da II Conferência 

Nacional de Economia Solidária – II CONAES. 

Vale ressaltar também que a ITCP FAFIRE também contribuiu no curso, em 

nível regional, de formação de gestores públicos em economia solidária, assim como o Grupo 

de Estudos do Macroambiente Empresarial de Pernambuco - GEMEPE/FAFIRE é 

responsável pelo mapeamento dos empreendimentos de economia solidária em 2009/2010 

com previsão de término para o final deste ano. 

Visando o atendimento a possíveis respostas a pergunta de pesquisa desta 

dissertação de mestrado, ao questionar a diretoria de extensão da faculdade sobre de que 

forma são avaliadas as prestações de serviços nas atividades de extensão, ela desabafa: é fato 

de que apesar de não ter ainda uma visibilidade interna satisfatória, as atividades de 

extensão são muito boas, com uma visibilidade muito boa, inclusive com o interesse de alunos 

de outras instituições com o desejo de participar as atividades de extensão da Fafire.(sic) 

Dessa maneira, podemos concluir este capítulo com reflexões que permitirão 

chegar às considerações finais sobre estes dois eixos teóricos, aparentemente tão distantes, 

como a extensão universitária e a economia solidária, mas que a esta altura se vislumbra um 

ponto de cruzamento entre eles, através das análises até então desenvolvidas baseadas no 

referencial teórico e nas pesquisas de campo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Analisar a economia solidária como alternativa a uma das atividades de 

extensão universitária, denominada “Projeto Semeando Futuro”, particularmente em 

instituições confessionais comunitárias como a Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE, 

apresentou para nós, sobretudo, como uma oportunidade de contribuirmos para o debate sobre 

estes temas de grande contribuição em nível nacional. 

  Percebeu-se com muita clareza que a FAFIRE possui um perfil diferenciado, 

através da sua missão e do seu histórico, no exercício uma economia solidária, mesmo sem 

esta denominação, focando uma alternativa contrária às estratégias dirigidas ao lucro 

imediato. Dentro dos seus projetos de profissionalização e inclusão social em que o Semeando 

Futuro está inserido, foi favorecida a geração de renda e melhoria da qualidade de vida às 30 

(trinta) artesãs. Gradativamente, elas estão exercitando os princípios e valores associativistas e 

cooperativistas, por meio de um entendimento de uma vivência com mais persistência, 

iniciativa, comprometimento coletivo, autoconfiança, espírito democrático e participativo, 

fatores fundamentais à economia solidária. Consideramos um profícuo exercício. 

  Os dados coletados durante a pesquisa nos leva a concluir que este diferencial, 

apesar de ser bastante perceptível nas comunidades (interna e externa), não é um instrumento 

de marketing institucional. A extensão da FAFIRE não faz uso desta diferenciação para se 

mostrar no patamar superior em relação às outras instituições da mesma categoria, apenas são 

divulgadas suas ações como uma prestação de serviços à população que não tem acesso a 

alguns deles considerados básicos pela Constituição Brasileira. 

Daí a importância de reflexões e debates promovidos pelos Fóruns Nacionais 

de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e IES Comunitárias no que diz respeito à 

relação de reciprocidade, caracterizada como ação comunitária. Isto indica a inserção das 

Universidades na realidade sócio-econômica, explicitando o caráter público do seu projeto 

político-pedagógico, reafirmando a consciência crítica destas IES diante dos desafios do 

mundo atual. Este aspecto dá início uma perspectiva de resposta à nossa pergunta de pesquisa 

a partir do momento que se trata de uma IES que tem uma prestação de serviço público às 

comunidades carentes. 

Durante as entrevistas realizadas com os gestores da extensão e ação 

comunitária da FAFIRE percebemos um discurso bastante uniforme, onde a extensão 

universitária é um espaço em que se exercita um paralelo entre o ensino e a pesquisa, 



118 

 

 

rompendo-se as estruturas institucionais com o objetivo de ampliar este conhecimento 

apreendido. Esta é uma intensa cobrança desta equipe, não só interna, mas também externa, 

no que diz respeito à ampliação deste espaço, no sentido de que a sociedade reconheça que 

não é mais possível exercer a sala de aula entre quatro paredes, independentemente da área do 

conhecimento em que se atua. O espaço do aprendizado também é e pode ser feito com a 

participação da sociedade. 

É fato que esta indissociabilidade não está no patamar desejado, percebemos 

que há uma ausência de um maior incentivo por parte das coordenações de cursos e 

professores na participação do alunado, o que tornaria a extensão mais próxima desta teoria 

tão sonhada. A pesquisadora depreendeu mais de uma vez, a mesma frase: “A incubadora só 

vai dar certo se todo mundo participar...” 

  Encontramos alguns Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC‟s refletindo 

sobre algumas atividades de extensão da FAFIRE, porém discussões individualizadas entre o 

aluno e o orientador, sem contemplar um discurso coletivo. Como a FAFIRE possui 

publicações de Revistas com artigos científicos com publicações bimestrais, através do 

Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica, há um único artigo publicado pelo próprio grupo da 

diretoria de extensão. Para a concretização desta indissociabilidade, sugerimos o lançamento 

de um projeto de pesquisa, coordenado por um dos integrantes da extensão da faculdade, 

proporcionando o incentivo dos alunos e professores à pesquisa nesta área, oferecendo 

algumas bolsas de estudos e hora-aula aos alunos e professores interessados, respectivamente. 

  Durante o acompanhamento nas reuniões mensais com as artesãs percebemos a 

formação de mini grupos dentro de um grande grupo e isto é confirmado, durante a avaliação 

parcial do Programa Nacional de Incubadoras - PRONINC, que o Semeando Futuro não é 

reconhecidamente um Empreendimento de Economia Solidária - EES. Esta incubadora possui 

uma característica própria diferenciando-se das demais por estar em formação, ou seja, as 

artesãs produzem isoladamente nos seus lares, produtos diferenciados, onde neste momento 

percebemos a vontade delas se juntarem para a formalização da incubadora, se optam por 

cooperativa ou associação. Este importante fator é relatado durante as entrevistas com a 

diretoria de extensão em perceber que este quadro, ao contrário de possuir desvantagens, 

promove diferenciais exclusivos, tais como, a organização de reuniões sistematicamente 

mensais e um trabalho interdisciplinar junto aos estagiários de psicologia da faculdade ao 

promover, quando houve a real necessidade, um acompanhamento de relações interpessoais 

com o grupo. 
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  Uma constatação bem interessante foi o alargamento do alcance territorial do 

Semeando Futuro com a proposta aprovada junto ao PRONINC. Contempladas inicialmente 

as comunidades do Coque/Coelhos e Mangueira da Torre, ao iniciarmos a pesquisa de campo 

já nos deparamos com 19 (dezenove) bairros da Região Metropolitana do Recife, incluídos no 

projeto, sem haver artesãs destas comunidades citadas na proposta. Isto reforça a gestão em 

uma ITCP diferenciada onde a DAEAC/FAFIRE possui o constante desafio neste 

compromisso social junto às pessoas que buscam uma melhor qualidade de vida, 

comprometendo-se com a construção de uma sociedade justa e fraterna. 

A nossa pesquisa revela ainda a ausência de uma atenção mais adequada às 

políticas públicas referentes à extensão universitária por uma falta de entendimento, por parte 

dos entes públicos, no que diz respeito à prestação de serviços executados por estas IES, sem 

que se denotem um assistencialismo/filantropia. Insistimos nas contribuições feitas pelos 

FOREXT, em que a diretoria de extensão participa ativamente neste labor, ao colocar a 

extensão no mesmo patamar do ensino e da pesquisa, inclusive na criação de critérios de 

avaliação em níveis intercalados como: o compromisso institucional para a estruturação e 

efetivação das atividades de extensão; o impacto das atividades de extensão junto aos 

segmentos sociais que são alvos ou parceiros dessas atividades; os processos, métodos e 

instrumentos de avaliação junto ao Ministério da Educação. 

  Este mesmo fato repete-se com a Economia Solidária, apesar de grandes 

avanços nos debates que antecedem a CONAES e das transversalidades em que a SENAES 

atua junto aos outros ministérios, ainda há muito o que avançar em nível federal. Percebemos 

a excelente articulação que um dos gestores da extensão da FAFIRE possui, estando como 

conselheiro suplente estadual, com oportunidades de oferecer palestras, curso de formação de 

gestores públicos em economia solidária, participando como representante da Incubação 

FAFIRE a participar de algumas redes sociais, como: a Rede Empresarial pela 

Sustentabilidade – Instituo ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social; a Rede Shopping 

Solidário de Pernambuco (Associação “Pernambuco.org.) e a convite da CELPE colaborando 

com a Rede Pernambuco de Inclusão Digital. Estas são algumas atividades que auxiliam no 

avanço do entendimento desta “outra economia”. 

  Um fato relevante que podemos levar em consideração foi o envolvimento da 

faculdade ao elaborar o mapeamento de empreendimentos de economia solidária estadual, o 

que comprova a sua prestação de serviço público enquanto instituição de caráter diferenciado 

do privado. 
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  Desta forma, esperamos que as reflexões aqui elencadas possam contribuir para 

o crescimento e desenvolvimento tanto da extensão universitária como na economia solidária, 

inclusive como atividades paralelas, no sentido de auxiliar o seu real entendimento 

  Diante destas constatações, concluímos a necessidade de atividades internas na 

faculdade para incentivar a comunidade acadêmica não só a participar das atividades 

extensionistas aleatoriamente, mas que façam, numa maior demanda, o real uso do ensino e da 

pesquisa simultaneamente. Estas atividades podem ser realizadas através dos eventos 

constantes no calendário acadêmico onde cada palestra, oficina, mini curso pudesse ser 

relacionado com uma experiência nas atividades de extensão e posteriormente gerar a 

publicação desta atividade em artigos acadêmicos. 

  Um exemplo destas atividades foi a abertura da Campanha da Fraternidade 

2010 que focaliza a economia solidária, tendo como tema “Economia e Vida” e lema, “Vocês 

não podem servir a Deus e ao dinheiro”, esta atividade foi realizada em março com a 

participação de integrantes da comunidade acadêmica e convidados de igrejas cristãs, com 

grande participação dos discentes, no auditório da faculdade discutindo-se sobre diferentes 

visões das possibilidades deste outra economia. Esperamos desdobramentos promissores. 
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ANEXO A – FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÂO DE INCUBADORAS DE 

COOPERATIVAS POPULARES - PRONINC 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE INCUBADORAS DE COOPERATIVAS POPULARES - 

PRONINC 

 

Comitê Gestor: 

MTE/SENAES; MDS; MCT/FINEP; SESU/MEC; MS; FBB; BB; COEP 

 

 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE 
IMPLANTAÇÃO DE NOVAS INCUBADORAS UNIVERSITÁRIAS DO 

PRONINC - 2007 
 

(PRONINC - Modalidade A) 

 

 

PARTE A: CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA 

A.1. DADOS CADASTRAIS 

Instituição Proponente / Convenente: 

- Nome da instituição: 

- Nome do Dirigente: 

- Endereço da instituição: 

- Dados para contato (do Dirigente): 

Instituição Executora 

- Nome da instituição: 

- Nome do Coordenador Técnico Geral da proposta:  

- Endereço da instituição: 

- Dados para contato (do Coordenador Técnico Geral): 
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Instituição(ões) Co-executora(s) 

- Nome da instituição: 

- Nome do Coordenador Técnico:  

- Endereço da instituição: 

- Dados para contato (do Coordenador Técnico): 

 

A.2. DADOS INSTITUCIONAIS 

A.2.1. Instituições Participantes 

A.2.1.1. Antecedentes:  

A.2.1.2. Infra-Estrutura Física:  

A.2.1.3. Formação de Recursos Humanos:  

A.2.1.4. Extensão:  

 

A.3. DADOS DA PROPOSTA 

 

A.3.1. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA  

Título da Proposta:  

Prazo (Meses):  

Área Geográfica de Execução:  

 

Itens da proposta 

Objetivo Geral (Objeto da Proposta): 

Metodologia:  

Mecanismos Gerenciais de Execução:  

Resultados Esperados:  

Mecanismos de Transferência de Resultados:  

Empreendimentos Econômicos Solidários: 

Identificar, na tabela abaixo, os EES a serem incubados e que serão objeto desta 
proposta: 
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Nome do EES 
Situação do 
processo de 
incubação (*) 

Atividade 
Econômica 

Número 
de 
pessoas 

Tempo de 
Incubação 
decorrido 
(em meses) 

Município/ Estado 

      

(inserir linhas conforme necessário) 
(*) 1 - EES legalizado; 2 - EES em processo de legalização; 3 - Grupo informal. 

Para cada EES listado: 

i) descrever o perfil dos beneficiários da incubação;  

ii) descrever brevemente o processo incubação e resultados alcançados 

iii) apresentar planejamento detalhado das atividades de incubação, para o 
primeiro ano de execução da proposta. 

 

A.3.2. IMPACTOS PREVISTOS PELA PROPOSTA.  

Impacto Econômico: 

Impacto Social:  

A.3.3. RESUMO DA EQUIPE EXECUTORA.  

A.3.4. RESUMO DO ORÇAMENTO.  

PARTE B: DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO 

Metas Físicas: Preencha a tabela a seguir para cada Meta Física.  

Estruture as Metas Físicas tendo como referência os Resultados Esperados 
constantes no Termo de Referência da Encomenda. 

 

META FÍSICA 1: (Título da meta)  

Atividade 
Duração (meses) 

Início Fim 

(Descrição da atividade 1) - M1/A1     

(Descrição da atividade 2) - M1/A2     

     

     

     
(inserir linhas ou metas conforme necessário) 
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B.2. EQUIPE EXECUTORA 

Preencha a tabela a seguir com cada componente da equipe executora. 

 

Nome Titulação 
Área de 

atuação / 
Especialização 

Instituição 
(vínculo 

empregatício) 
Custeio 

Função na 
proposta 

Tempo de dedicação Meta(s) / 
Atividade(s) 

Relacionada(s) Hora / 
semana 

Meses de 
dedicação 

               
Ex.: M1/A1; 
M1/A2, etc. 

                 

(inserir linhas conforme necessário) 

B.3. ORÇAMENTO 

B.3.1. RELAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS 

Preencha as tabelas a seguir, para cada elemento de despesa: 
(inserir linhas conforme necessário) 

 

Diárias (Pessoal Civil/Militar): 

Descrição Finalidade Destinação Qtd. 
Valor Unitário 

(R$) 

Total (R$) 
(Qtd X 
Valor 

Unitário) 

Meta(s) 
Relacionada(s) 

          
Ex.: M1, M5, 
etc. 

            

Total    

 

Material de Consumo: 

Descrição Finalidade Destinação Qtd. 
Valor Unitário 

(R$) 

Total (R$) 
(Qtd X 
Valor 

Unitário) 

Meta(s) 
Relacionada(s) 

          
Ex.: M1, M5, 
etc. 

            

Total    
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Passagens e Despesas de Locomoção: 

Descrição Finalidade Destinação Qtd. 
Valor Unitário 

(R$) 

Total (R$) 
(Qtd X 
Valor 

Unitário) 

Meta(s) 
Relacionada(s) 

          
Ex.: M1, M5, 
etc. 

            

Total    

 

Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física: 

Descrição Finalidade Destinação Qtd. 
Valor Unitário 

(R$) 

Total (R$) 
(Qtd X 
Valor 

Unitário) 

Meta(s) 
Relacionada(s) 

          
Ex.: M1, M5, 
etc. 

            

Total    

 

Outras Despesas com Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica: 

Descrição Finalidade Destinação Qtd. 
Valor Unitário 

(R$) 

Total (R$) 
(Qtd X 
Valor 

Unitário) 

Meta(s) 
Relacionada(s) 

          
Ex.: M1, M5, 
etc. 

            

Total    
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Obras e Instalações 

Descrição Finalidade Destinação Qtd. 
Valor Unitário 

(R$) 

Total (R$) 
(Qtd X 
Valor 

Unitário) 

Meta(s) 
Relacionada(s) 

          
Ex.: M1, M5, 
etc. 

            

Total    

 

Equipamento e Material Permanente: 

Descrição Finalidade Destinação Qtd. 
Valor Unitário 

(R$) 

Total (R$) 
(Qtd X 
Valor 

Unitário) 

Meta(s) 
Relacionada(s) 

          
Ex.: M1, M5, 
etc. 

            

Total    

 

B.3.2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS SOLICITADOS 

 

METAS FINANCEIRAS 
PARCELAS  

TOTAL 

1
a
. 2

a
. 

DESPESAS CORRENTES       

Diárias (Pessoal Civil/Militar)       

Material de Consumo       

Passagens e Despesas de 
Locomoção 

      

Outros Serviços de Terceiros / 
Pessoa Física 

      

Outras Despesas com Serviços 
de Terceiros / Pessoa Jurídica 

      

DESPESAS DE CAPITAL       

Obras e Instalações    
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Equipamento e Material 
Permanente 

      

TOTAL       

 

B.3.3. RELAÇÃO DOS ITENS DA CONTRAPARTIDA E DE OUTROS APORTES 
FINANCEIROS 

Preencha a tabela a seguir para cada instituição que aporte contrapartida financeira: 

Instituição: 

 

METAS FINANCEIRAS / 
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA 

Valor Total (R$) Descrição 

DESPESAS CORRENTES     

Vencimentos e Vantagens Fixas 
(Pessoal Civil/Militar) 

  

Obrigações Patronais   

Diárias (Pessoal Civil/Militar)     

Material de Consumo     

Passagens e Despesas de Locomoção     

Outros Serviços de Terceiros / Pessoa 
Física 

    

Outras Despesas com Serviços de 
Terceiros / Pessoa Jurídica 

    

DESPESAS DE CAPITAL     

Obras e Instalações     

Equipamento e Material Permanente     

TOTAL     

 

B.3.4. RELAÇÃO DOS ITENS DA CONTRAPARTIDA E DE OUTROS APORTES 
NÃO FINANCEIROS 

Preencha a tabela a seguir para cada instituição que aporte contrapartida não-
financeira: 

Instituição: 
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METAS FINANCEIRAS / 
CONTRAPARTIDA NÃO 

FINANCEIRA 
Valor Total (R$) Descrição 

DESPESAS CORRENTES     

Vencimentos e Vantagens Fixas 
(Pessoal Civil/Militar) 

  

Obrigações Patronais   

Diárias (Pessoal Civil/Militar)     

Material de Consumo     

Passagens e Despesas de Locomoção     

Outros Serviços de Terceiros / Pessoa 
Física 

    

Outras Despesas com Serviços de 
Terceiros / Pessoa Jurídica 

    

DESPESAS DE CAPITAL     

Obras e Instalações     

Equipamento e Material Permanente     

TOTAL     

 

PARTE C: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

C.1. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

ANEXOS 

 
ÍNDICE DE CONTEÚDO DOS ANEXOS 
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ANEXO B – FICHA DE CADASTRO DO SEMEANDO FUTURO 

 

 

                Congregação de Santa Dorotéia do Brasil 

                Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE  

Diretoria Adjunta de Extensão e Ação Comunitária – DAEAC  

 

FICHA DE CADASTRO DO ARTESÃO 

GRUPO SEMEANDO FUTURO 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Data de nascimento: UF: Cidade: 

Nome do pai: 

Nome da mãe: 

RG: Órgão expedidor: CPF: 

Endereço: 

 

Bairro: CEP: 

Cidade: UF: Local onde vive:   

 (   ) urbano     (   ) rural 

Telefone: 

e-mail:  

2. IDENTIFICAÇÃO 

Estado civil:  Sexo:   

 (   ) masculino    (   ) feminino 

Tem filhos?   (   ) sim     (   ) não Quantos? 

Escolaridade: 

Vive em imóvel:  (   ) próprio  (   ) alugado   (   ) outros 

É portador de necessidades especiais:  (   ) sim   (   ) não  

Possui dependentes econômicos: 

 

 

(   ) sim   

 

 

(   ) não 

Condição na família Data de 

nascimento 

  

  

  

  

Renda familiar: R$  N° de pessoas: 

Renda per capta: R$ 

Além do artesanato, trabalha com outra atividade?  (   ) sim   (   ) não 

Se sim, qual? 

Há despesas com doenças crônicas no grupo familiar?   (   ) sim   (   ) não 

Se sim, qual? 

3. PERFIL 

É artesão desde quando? (ano que iniciou suas atividades) _________________ 

Quais os produtos que confecciona? 

Matéria prima utilizada: 
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Principal causa pela qual ingressou no artesanato:  

(   ) Tradição familiar        (   ) Complemento de renda   (   ) Falta de opção 

(   ) Realização pessoal      (   ) Curso de formação     (   ) Outros. 

Qual?________________________________________________ 

Algum vinculo institucional: 

(   ) Não      (   ) sindicato de artesãos        (   ) organização de apoio ao artesão 

(   ) cooperativas/associações de artesãos      (   ) Outros. 

Qual?________________________________________________ 

Qual a principal dificuldade encontrada? 

(   ) Aquisição de matéria-prima                         (   ) Divulgação 

(   ) Equipamentos e instrumentos de trabalho    (   ) Informação 

(   ) Financiamento                                           (   ) Formação de preço dos produtos 

(   ) Capacitação e orientação técnica                   (   ) Embalagem 

(   ) Comercialização                                        (   ) Outros. 

Qual?_________________________________________ 

4. OCUPAÇÃO E RENDA 

Sistema de trabalho: (   ) individual   (   ) com familiares   (   ) com outros artesãos 

Número de horas diárias dedicadas à produção:  

(   ) até 2h   (   ) de 2 a 4h   (   ) 4 a 6h   (   ) mais de 6h 

Renda mensal, só com o artesanato:  

(   ) R$ 465,00      (   )  de R$ 930,00 a 1.860,00    (   ) de R$ 2.790,00 a 3.720,00 

(   ) de R$ 465,00 a 930,00  (   ) de R$ 1.860,00 a 2.790,00  

(   ) acima de R$ 3.720,00 

 

Onde vende seu artesanato?  

(   ) em casa                              (   ) nas feiras                  (   ) nas lojas       (   ) sites 

(   ) no domicílio do comprador   (   ) em espaço público   (   ) outros.  

Qual o tipo de venda que você mais utiliza? 

(   ) direto ao consumidor   (   ) para lojistas         (   ) outros.  

(   ) por encomenda            (   ) em consignação    Qual?_____________________ 

 

Recife, ____ de ______________ de _______.           

                                      Assinatura do artesão 

 


