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RESUMO

O objetivo deste artigo é refletir sobre as práticas educativas que acontecem no espaço das Incubadoras
Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP). Estas são entidades de apoio à formação de
Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), em geral ligados a universidades e analisadas pela
abordagem interdisciplinar. A pesquisa tem como metodologia a analise qualitativa e na abordagem a
multirreferencialidade. Como resultados apontam-se a emergência do conceito de incubadora que contem
estrita ligação com as práticas educativas que ocorrem em espaços não formais de educação, mediante a
forma como se organizam seus fundamentos, metodologia e estratégias.
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multirreferencialidade.

ABSTRACT
The purpose of this article is to reflect on educational practices that take place within the Technological
Incubators of Popular Cooperatives (ITCP). These are entities supporting the formation of Solidarity Economic
Enterprises (SEEs), generally linked to universities and analyzed through an interdisciplinary approach. The
research is a qualitative analysis methodology and approach of multiple references. The results indicate the
emergence of the concept of incubator containing strict relation to educational practices that occur in
non-formal education spaces, through the way they organize their foundations, methodology and strategies.
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INTRODUÇÃO

As transformações decorrentes de novo paradigma econômico lastreado pelas tecnologias da comunicação e
informação tem valorizado o conhecimento na articulação de indivíduos e organizações para o
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desenvolvimento local e global. Assim, variadas práticas sociais entre organizações de origem governamental
e da sociedade civil voltadas para o fortalecimento da cidadania e de autogestão parece assumir crescente
interesse nas esferas governamentais e empresariais. Nesse sentido, as metodologias de práticas
educacionais tornaram-se temas estratégicos nas universidades no âmbito da pesquisa e extensão passando a
representar um modo de problematizar e gerir realidades sociais complexas.

O objetivo deste artigo é refletir sobre as Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP) que são
entidades de apoio à formação de Empreendimentos Econômicos Solidários- EES, em geral ligadas a
universidades e, organizadas de forma interdisciplinar. Segundo Singer (2010) a ITCP é uma invenção
brasileira no campo da economia solidária. Neste veio buscamos refletir sobre as práticas educativas que
ocorrem no espaço das Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares- ITCP. Segundo Resende (2009)
o processo de incubação realizado na ITCP é compreendido como instrumento de emancipação social, de
superação do baixo grau de autonomia no acesso e uso de informação.

Esse trabalho é resultado de pesquisa de natureza qualitativa, nomeada ‘Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares- ITCP/UNEB: espaço multirreferencial de aprendizagem’, ora em andamento, no
âmbito do programa de Doutorado Multi Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento/DMMDC
e, tem como lócus a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares/ITCP da Universidade do Estado da
Bahia/UNEB, programa de extensão universitária em funcionamento desde 1999. A ITCP/UNEB concebe o
processo de incubação de cooperativas populares autogestionárias como um processo educacional.

Esta pesquisa, está referenciada no embasamento teórico da multirreferencialidade, contando com os
sistemas de referência do campo da filosofia, da educação formal, da educação não formal, da sociologia, da
economia solidária e da extensão universitária, campos igualmente significativos “uma pluralidade de olhares
dirigidos a uma realidade e uma pluralidade de linguagens para traduzir esta mesma realidade e os olhares
dirigidos a ela” (Fagundes; Fróes Burnham, 2001, p. 48). Conforme explícita Fróes Burnham (2012, p. 80):

A multirreferencialidade, proposta por Ardoino, introduz a noção de um olhar plural
sobre objetos e fenômenos – que são em si plurais – e o uso de múltiplas linguagens
para apreende-los em sua pluralidade constitutiva. A sua investigação se dá por meio
da análise cognitiva de construção do conhecimento, que não se detém no objeto de
conhecimento, mas no processo a ser apreendido mais globalmente através da
familiarização, buscando explicitá-lo, elucidá-lo.

Contudo, para adentrar a reflexão, sobre as práticas educativas que ocorrem no espaço das Incubadoras
Tecnológicas de Cooperativas Populares- ITCP, inicia-se com uma reflexão sobre Educação Formal, Educação
Informal e Educação Não Formal, em seguida sobre a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares:
construção social do conceito e práticas educativas e por fim as considerações finais.

EDUCAÇÃO FORMAL, EDUCAÇÃO INFORMAL E EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: aportes estruturais e
metodológicos

Ao abordar a educação como fenômeno complexo, multiforme, disperso, heterogêneo e permanente e diante
da necessidade de estabelecer distinções, classificações desse fenômeno, atuais estudos sobre as teorias
educacionais trazem pontos importantes sobre a educação e as relações socioculturais.

Saviani (1983) considera as teorias educacionais podem ser discutidas a partir de princípios diferenciados,
como as teorias não críticas, aquelas que entendem a “educação como instrumento de equalização social” e,
outro grupo de teorias crítico reprodutivistas, caracterizadas como aquelas que entendem a “educação como
instrumento de discriminação social, logo, um fator de marginalização” (Saviani, 2006, p.1). Em relação à
questão da marginalidade, o autor considera:

[...] enquanto as teorias não críticas pretendem ingenuamente resolver o problema
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da marginalidade por meio da escola sem jamais lograr êxito, as teorias
crítico-reprodutivistas explicam a razão do suposto fracasso [...] o aparente fracasso
é, na verdade, o êxito da escola; aquilo que se julga ser uma disfunção é antes, a
função própria da escola. Com efeito, sendo um instrumento de reprodução das
relações de produção, a escola na sociedade capitalista necessariamente reproduz a
dominação e exploração. (SAVIANI, 2006, p. 30)

Neste ponto da reflexão o autor aponta a possibilidade histórica de uma terceira via no campo da teoria
educacional, a via da teoria crítica (não reprodutivista) capaz de superar “tanto o poder ilusório (que
caracteriza as teorias não críticas) como a impotência (decorrente das teorias crítico reprodutivistas),
colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real,
ainda que limitado” (Saviani, 2006, p. 31). A proposta de uma teoria crítica (não reprodutivista) é
fundamentada nos princípios da autonomia intelectual, na liberdade de pensamento e expressão, na
valorização e difusão do conhecimento historicamente produzido pela humanidade. E do ponto de vista
prático,

Trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a discriminação e o
rebaixamento do ensino das camadas populares. Lutar contra a marginalidade por
meio da escola significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um
ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. (SAVIANI, 2006,
p. 31)

Ora, ao longo da história da educação formal, escolar, que é recente e ligada as transformações introduzidas
na sociedade com a revolução industrial a escola, instituição sintetizadora do processo educacional tem
conduzido sua prática por entre essas diferentes tendências.

Para Freitag (2005, p. 211) a escola se constitui “instituição estratégica da sociedade civil”, por desempenhar
“papel dominante na difusão da ideologia e na constituição de um senso comum unificador, indispensável
para assegurar a coesão do bloco histórico, e também na difusão de contra ideologias destinadas a solapar
este mesma coesão”.

Assim, esboçado o contorno teórico das principais tendências da educação em sua relação com a sociedade
buscaremos mapear a prática educativa em seus aspectos estrutural e metodológico tomando como base as
categorias de educação formal, educação não formal e educação informal. E na sequência refletir, tomando
como referência os autores Fraga (2012), Culti (2006), Novaes (2009), Garcia (2007) e Calbino (2010) sobre
as práticas educativas que ocorrem no programa de extensão universitária do tipo Incubadoras Tecnológicas
de Cooperativas Populares- ITCP.

Ao mostrar a trajetória da educação não formal como campo do conhecimento, no Brasil, Garcia (2007, p. 31)
afirma que ela:

[...] deriva e transita por várias e diferentes ações e áreas do conhecimento – desde
áreas histórica e ideologicamente mais comprometidas com questões referentes à
transformação social, como outras que reforçam a manutenção da ordem social
vigente. Essa constatação é importante por mostrar que não é a educação não
formal em si que garante ações mais ou menos transformadoras.

Observa, desta forma, que as diferentes práticas da educação não formal estão submetidas a elementos
constitutivos teóricos e práticos que respondem a diferentes e divergentes concepções de sociedade e de
homem.

Trilla (2008, p. 318) visando estabelecer uma distinção, classificação ou taxonomia dos tipos de educação
relaciona cinco princípios possíveis: quem se educa, a que se dirige, critérios ideológicos, natureza
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procedimental ou metodológica, agente ou instituição. Para a autora é possível que a educação não formal
seja tomada a partir da natureza procedimental ou metodológica ou ainda, quanto ao agente ou instituição.

A opção teórica deste autor recai sob o critério estrutural, entretanto, frisa ele, “a recusa do critério
metodológico não significa que negamos a possibilidade de tratar dos métodos na educação não formal.
Significa apenas que a educação não formal não é, em sentido restrito, um método ou uma metodologia”
(TRILLA, 2008, p. 41).

Segundo o critério estrutural o marco legal do sistema educacional de um determinado país define a educação
formal garantido direito social à educação e nas políticas públicas, a educação não formal se distingue por sua
não inclusão no marco legal. Assim, por situar-se fora do sistema educacional a educação não formal teria a
possibilidade de experimentar métodos e estrutura organizacionais mais abertas e flexíveis.

Relativamente à distinção entre os três termos educação formal e educação não formal e a educação informal
é o caráter de diferenciação e de especificidade da função, ou seja, nas palavras do autor estamos diante de
um caso de educação informal quando o “processo educacional ocorre indiferenciada e subordinadamente a
outros processos sociais [...] quando se dá de maneira difusa” (TRILLA, 2008, p. 37).

No intuito de contribuição Trilla (2008) apresenta sua proposta de definição da educação não formal como
“conjunto de processos, meios e instituições específica e diferencialmente concebidos em função de objetivos
explícitos de formação ou instrução não diretamente voltados à outorga dos graus próprios do sistema
educacional regrado” (TRILLA, 2008, p. 42).

É consenso entre os autores que o uso e popularização do termo educação não formal ocorre a partir de
meados do século XIX com a publicação da obra de Coombs “A crise mundial da educação” de 1968. Contudo,
ao longo da história da educação é possível identificar exemplos de educação não formal, mas como afirma
Trilla (2008, p. 25) “aquilo que não tem nome não existe”. Coombs, Ahmed e colaboradores, revisando os
termos apresentam, em obra publicada em 1974, os conceitos de educação formal, não formal e informal.

Quadro 01 – Características da educação formal, informal e educação não formal

Educação formal Educação informal Educação não formal

Sistema educação altamente
institucionalizado,
cronologicamente graduado,
hierarquicamente
estruturado.

Processo que dura a vida
inteira através de aquisição e
acumulo de conhecimentos,
habilidades, atitudes e modos
de discernir por meio da
experiência diária e relação
com o meio.

Toda atividade organizada,
sistemática, educativa,
realizada fora do marco do
sistema oficial, para facilitar
determinados tipos de
aprendizagem a subgrupos
específicos da população,
tanto adultos quanto infantis.

Fonte: Coombs, 1975, p.27 apud Trilla, 2008, p. 33

Em sua abordagem Ghanem (2008) propõe a discussão sobre educação formal, não formal e informal a partir
da discussão sobre o que se denominam sistema educacional e sistema escolar. Expõe este autor, que a
educação formal é uma instituição recente e decorrente do processo de urbanização das cidades e das novas
exigências impostas no surgimento de novos postos de trabalho, acentuadamente na Europa no século XIX,
exercendo a função política de “conformar tipos de cidadania modernos” (GHANEM, 2008, p. 60) assentados
nos princípios de liberdade e racionalidade.

Em paralelo, argumenta Ghanem (2008) que a luta na conquista por novos direitos e, ainda as demandas
oriundas do processo econômico não plenamente atendidas pela educação formal fomentaram a existência de
“esforços educacionais não formais” (Ghanem, 2008, p. 60).
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Neste cenário, foram se desenvolvendo de maneira estanque e separados os campos de educação formal e
não formal. Considera o autor que o Brasil é um caso exemplar de separação entre esses campos:

[...] o universo educacional pode ser abordado no espaço público de forma reduzida
à educação escolar, não cobrindo nada do incomensurável conjunto de outras
práticas educacionais, torna-se impossível identificar a existência de algo passível de
ser justificadamente denominado de sistema educacional. (GHANEM, 2008, p. 66).

Da forma como se organiza a educação brasileira é possível considerar a existência de diferentes sistemas
escolares, orientados segundo o segmento atendido da educação básica (educação infantil, fundamental,
médio, jovens e adultos) e sistema escolar educação superior (através de institutos, centros, faculdades e
universidades); segundo a natureza como sistema público de vinculação municipal, estadual ou federal,
comunitária ou, sistema privado, de vinculação empresarial, corporativa ou conveniado a entidades
particulares e ONGs.

A ligação entre os diferentes sistemas se dá através das normas da legislação nacional e ação de agências
fiscalizadoras. Entre esses sistemas e, em alguns casos exemplares dentro de um mesmo sistema não se
realizam ações coordenadas de colaboração que visem objetivos comuns e solidários.

Defende Ghanem a existência de um sistema educacional conjugando educação formal e não formal “em
benefício de uma educação para respeitar os direitos de toda pessoa humana” (2008, p. 66).

A revisão de Park (2007) sobre a origem e aplicação do termo educação não formal aponta, inicialmente, para
uma posição de antagonismo entre este modelo e a educação formal, sendo o critério corrente de análise o de
flexibilidade tanto no que se refere a estrutura didático-metodológica quanto organizacional em termos de
espaço, tempo, pessoal envolvido e certificação. Esse caráter é encontrado, por exemplo, na concepção de
Afonso:

[...] por educação formal entende-se o tipo de educação organizada com uma
determinada sequência (prévia) e proporcionada pelas escolas, enquanto que a
designação não formal, embora obedeça a uma estrutura e a uma organização
(distintas, porém das escolas) e possa levar a uma certificação (mesmo que não seja
essa a finalidade), diverge ainda da educação formal no que respeita a não fixação
de tempos e locais e a flexibilidade na adaptação dos conteúdos a cada grupo
concreto. (AFONSO, 1989, p. 78 apud PARK, 2007, p. 131)

Posteriormente, a análise sobre o termo passa a ser orientado em relação a função desempenhada pela
educação não formal, ou seja, de complementariedade, alternativa ou suplementar. Park (2007) inclui em sua
revisão a proposta de Garcia (2005) segundo a qual:

[...] o conceito de educação não formal não está no conceito de educação formal,
apesar de possuir alguns entrelaçamentos com esse, mas é um outro conceito [...] É
um acontecimento que tem sua origem em diferentes preocupações com a formação
integral do ser humano, no sentido de considerar contribuições vindas de
experiências que não são priorizadas na educação formal. (GARCIA, 2005, p. 25).

A abordagem formulada por Gohn (2010) possibilita destacar elementos que demarcam a natureza da
educação não formal como campo próprio de conhecimento e atuação distinguindo-a de outros campos. Entre
outros campos distintivos destaca a Educação Popular devido ao caráter de sua intencionalidade na formação
dos indivíduos como cidadãos.

O status de educação popular afirma o dualismo socioeconômico a revelar a oposição entre uma educação
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popular e uma educação da elite. Em seu postulado Gohn (2010) afirma o caráter universal da educação não
formal que não se dirige ou determina classe social, idade, gênero, etnia ou religião, etc.

Diferencia ainda a educação não formal da educação social por considerar que a maior parte das propostas
concebidas neste pressuposto, no século XX, “se voltavam para os excluídos objetivando na maior parte das
vezes, apenas inseri-los no mercado de trabalho” (GOHN, 2010, p. 26). Desta maneira evidencia-se a
predisposição por orientar a educação no sentido de atualizar a formação de pessoas que se encontram fora
do mercado de trabalho ou em situação de marginalidade social.

Na concepção defendida por Gohn (2010, p. 28) a ideia é de “emancipação e autonomia dos indivíduos, vistos
como sujeitos do processo de construção de saberes e do próprio processo de conhecimento, é algo
fundamental”. O eixo principal desta abordagem é a compreensão dos processos educativos, de
aprendizagem e produção de saberes que ocorrem na sociedade.

A posição de educação não formal na perspectiva desta autora é a de educação cidadã, um “processo
sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania, entendendo o político como a formação do
indivíduo para interagir com o outro em sociedade” (GOHN, 2010, p. 33).

Realizadas essas formulações e reconhecendo que as práticas educativas, quer formais, informais ou não
formais, carregam a contradição entre a transformação e a reprodução, duas questões se colocam em nossa
discussão. Que tipo de articulação é possível formular ao situar a ITCP como campo de educação não formal?
Compreender os princípios teóricos educacionais sustentadores das práticas educativas da ITCP poderá
potencializar a difusão do conhecimento produzido na incubação de cooperativas populares?
Esperamos responder a essas questões no decorrer do texto, porém convém esclarecer, que isto ainda não é
conclusivo.

INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES: construção social do conceito,
práticas educativas

O programa de extensão universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares- ITCP surge no
Brasil como uma alternativa de enfrentamento aos graves problemas econômicos e sociais vividos pela
população brasileira “quando uma parte da extensão universitária diante de um contexto de altos índices de
desemprego se volta para o mundo do trabalho” (Fraga, 2012, p. 73).

Simplificando, a autora explica que:

As ITCP são grupos de professores, professoras, estudantes, funcionários e
funcionárias que atuam com grupos populares, organizados juridicamente em
cooperativas, associações ou grupos informais, geralmente inseridos na Economia
Solidária, com intuito de assessorá-los em suas atividades de produção,
comercialização e de organização política. (FRAGA, 2012, p. 7).

Procuramos uma compreensão sobre os conceitos de educação não formal e de incubadora tecnológica de
cooperativas populares como conceitos em seu movimento próprio, seu entrecruzamento, em suas
contradições e ambiguidades. Esse pensamento é influenciado pela maneira como os filósofos Deleuze e
Guattari (1992) abordam a criação dos conceitos na filosofia.

Concebem estes pensadores que é na tentativa de responder aos problemas que se dá a criação de conceitos
e, estes não estão prontos, mas há exigências de criá-los ou reinventá-los. Alertam Deleuze e Guattari (2010,
p. 26) que “um conceito não exige somente um problema sob o qual remaneja ou substitui conceitos
precedentes, mas uma encruzilhada de problemas em que se alia a outros conceitos coexistentes”.

O conceito não é a “coisa”, o vivido, o acontecido, ele produz acontecimento. Para Deleuze e Guattari “Todo

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/incubadora_tecnologica_de_cooperativas_populares_e_suas_praticas_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



conceito tem uma história [...] Num conceito, há, no mais das vezes, pedaços ou componentes vindos de
outros conceitos, que respondiam a outros problemas e supunham outros planos”. Deleuze e Guattari (2010,
p. 26).

Na perspectiva de Culti (2006, p. 14) “são escassos os estudos sobre como se dão essas experiências de
interação e como se realiza o processo educativo na prática de incubação dos EES, envolvendo os
trabalhadores e profissionais de diversas áreas do saber acadêmico”.

Examinando o caráter educativo dos movimentos sociais, aqui incluídos os EES, Gohn observa e destaca que
quando estudos e pesquisas acerca das temáticas dos movimentos sociais cresceram no final dos anos 70,
declinaram no mesmo período a produção acadêmica sobre a temática da educação popular; embora as duas
temáticas tenham um objeto comum, as populações marginalizadas da sociedade,

[...] o conjunto dos pesquisadores que se dedicaram às suas análises se
entrincheiraram em campos específicos de suas áreas de conhecimento e da prática
social, ou seja, a educação - no caso da educação popular e as ciências sociais - no
caso dos movimentos sociais” (GOHN, 2009, p. 42).

Este pensamento nos orienta a questionar sobre, o que aconteceu para que se pensasse na criação de
incubadora tecnológica de cooperativas populares?
O que aconteceu para que se pensasse na criação de uma educação não formal?
Como se engendram compromissos sociais, educativos tensionados por esses agenciamentos?

No Brasil, o surgimento da extensão universitária foi orientado pela criação das Universidades Populares na
Europa, no século XIX, com a intenção de ilustrar a população mediante o contato com o conhecimento
produzido na universidade. Nos EUA a corrente extensionista é caracterizada pela prestação de serviço,
principalmente, ofertado em assessoria técnica aos agricultores para utilização do conhecimento produzido na
universidade. Posteriormente, o pensamento extensionista brasileiro recebe influência do Movimento
Reformista de Córdoba, iniciado na Argentina em 1918 e expandido para outros países na América Latina.
Este movimento buscou através da aliança entre estudantes e trabalhadores promover a justiça social
mediante o “poder contestatório do papel da universidade” (Fraga, 2012, p. 24).

Ao abordar os diferentes períodos da extensão universitária no Brasil Fraga (2012) elabora um quadro, a
seguir apresentado, identificando principais características.

Quadro 02 – Os períodos da Extensão Universitária no Brasil

Período Intervalo Principal Ator Principais ações
Experiências
dispersas Até 1959 Estudantes -

O auge da
mobilização 1960 – 1964 Estudantes CPC, UNE/Volante e

MCP

Regime militar 1965 – 1985 Governo Federal Proj. Rondon e
CRUTAC

Redemocratização 1986 – 1995 Docentes Forproex/criação
Proext

Governo FHC 1995 – 2002 - Universidade
Solidária

Governo Lula 2003 – 2010 Governo Federal Retomada
Proext/Proninc

Fonte: Laís Fraga, 2012, p. 25
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Neste estudo destacaremos os três últimos períodos mapeados pela conexão destes com o surgimento da
ITCP como programa de extensão universitária. O período de redemocratização do país é marcado por
mudanças significativas e mobilizações:

Na extensão essas mudanças foram fortemente sentidas nesse período, entre 1985 e
1995. Saindo de um período de tutela em relação a um governo autoritário, a
extensão busca retomar os ares progressistas, principalmente, no plano teórico
conceitual. Esse período da extensão é marcado principalmente pela atuação de
docentes e pelo diálogo destes com o MEC (SOUZA, 2000). O período é marcado
também pela continuidade da institucionalização da extensão enquanto política
pública. (FRAGA, 2012, p. 53).

O reconhecimento legal da atividade acadêmica de extensão universitária ocorreu no final da década de 80
quando por ocasião do I Encontro Nacional de Pró Reitores de Extensão (1987) foi definida como “processo
educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação
transformadora entre Universidade e Sociedade”. É ainda neste período que ocorre o reconhecimento da
extensão como prática acadêmica com orçamento próprio e específico e, fato relevante, criação do programa
de fomento à extensão universitária o Programa de Extensão Universitária (Proext), em 1995.

Neste período de retorno à democracia, na realidade nacional aliadas à mobilização gerada no seio da
sociedade civil forjam a busca por saídas aos problemas vividos.

A criação da primeira Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares(ITCP/UFRJ) está ligada a essa
conjuntura na perspectiva de alternativa para enfrentamento dos problemas. Reúnem-se no Comitê de
Empresas Públicas no Combate à Fome e pela Vida - COEP (1993) “uma ampla rede cidadã” entre os quais a
UFRJ[iii], Fiocruz[iv], GCOOP[v] e FBB[vi] numa ação articulada é elaborado o projeto do qual surgirá a
COOTRAM[vii], uma cooperativa de trabalho integrando as áreas de educação, saúde, habitação e
saneamento ambiental, com atuação na região da Maré, Rio de Janeiro, mediante a utilização da metodologia
pesquisa-ação de forma a conectar saber acadêmico e saber popular.

O período seguinte, Governo FHC, ocorre “uma nova inflexão, dessa vez, do ponto de vista da desmobilização
da extensão, especialmente, a partir da ação do governo federal” (Fraga, 2012, p. 62). Neste governo, fatos
relevantes como a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a criação da Universidade Solidária
(1996), extinção do Proext, no mesmo ano por falta de recursos e, o surgimento e expansão da extensão
paga, modalidade onde são pagas taxas, mensalidades ou anuidades em cursos ofertados por IES públicas,
revelam as contradições, avanços e retrocessos do período, com atuações variando entre concepções
conservadoras e transformadoras. Contudo, apoiados na experiência da ITCP/UFRJ ampliam-se as ITCP em
universidades como Juiz de Fora (UFJF), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de
Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

Sobre a extensão no período do Governo Lula, Fraga (2012, p. 81) assevera que “é evidente a maior atenção
deste à extensão, com aumento significativo de recursos e atuação determinante do Governo Federal”. Como
a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), criada no âmbito do Ministério do Trabalho
e Emprego e a reativação do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares (PRONINC). O
fomento proporcionado à criação e fortalecimento das incubadoras permite a consolidação das propostas de
incubação, o estudo e a avaliação de suas práticas educativas no âmbito do ensino, pesquisa e extensão.

A incubação de empreendimentos solidários fundamentados na autogestão é um processo educativo
suportado nas práticas sociais envolvendo conhecimento técnico, científico, acadêmico, popular, tradicional,
de indivíduos e coletivos. Este é um processo repleto de valores que respondem a demandas e circunstâncias
cotidianas ambíguas e contraditórias tanto de reprodução quanto de transformação em favor de uma
sociedade justa e digna.
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Para Gadotti (2009, p. 24) “a Economia Solidária não se resume a um produto, a um objeto. Ela se constitui
num sistema que vai muito além dos próprios empreendimentos solidários. Ela é, sobretudo a adoção de um
conceito”. Para este autor o caráter participativo, a opção pela cooperação e solidariedade acentua o papel
educativo da Economia Solidária e essa práxis está “estritamente ligada à educação transformadora” (Gadotti,
2009, p. 24).

Segundo Boullosa e Schommer(2009) a variedade de experiências de gestão social proporcionou indefinições
conceituais, redefinição contínua dos pactos de identidade entre os atores que propiciavam a implementação
de ações, projetos, programas, planos e políticas, o não pertencimento a campos de saber estruturados como
campo da gestão pública ou privada.

Segundo as autoras, a gestão social passou a ser vista como modelo de gestão voltado para o social, que
considera tensões e conflitos locais, e que promove integração de recursos e de atores com capacidade de
ação (sejam eles governos, empresas ou organizações do terceiro setor) em prol de uma coletividade quase
sempre pouco ativa e articulada.

Para Cançado, Tenório e Pereira (2011, p.9) a gestão social está ligada a um processo de aprendizagem que
enfatiza as interações sociais, à construção conjunta de instrumentos e metodologias, o conhecimento
definido por temáticas, em torno de necessidades específicas, em certo contexto espaço-temporal,
envolvendo a diversidade de atores interessados em cada temática.

Novaes (2009, p. 27) colabora com a reflexão sobre a autogestão como processos que oportunizam a classe
trabalhadora o desafio de “desnaturalizar a separação eterna entre dirigentes e dirigidos, entre concepção e
execução”, entre trabalho manual e intelectual, entre conhecimento científico e popular.

Nas palavras de Gadotti:

As incubadoras de economia solidária são programas de apoio e fomento aos
empreendimentos econômicos solidários, bem como de viabilização de suas
estratégias de organização, associação, objetivando promover, fortalecer, expandir e
consolidar estratégias de geração de trabalho e renda e o desenvolvimento local com
base no princípio da solidariedade. (GADOTTI, 2009, p. 65).

Calbino (2011, p.7-8) considera que a educação ocorre em formas sociais de condução e controle da ensinar
e aprender, formando valores e escolhas principalmente para o trabalho, estimulando a cooperação e não a
competição.

Novaes (2009) destaca na dissertação de Bonamigo (2001) a ideia de que as:

[...] organizações cooperativas, dependendo das formas e dos fins para os quais se
organizam, carregar as potencialidades emancipatórias e educativas, mas igualmente
podem, caso fiquem isoladas ou desconectadas de um projeto político, legitimar e
reproduzir relações capitalistas de produção, comercialização e acumulação.
(NOVAES, 2009, p. 12).

A ITCP/UNEB constituída desde 1999, é integrante do Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de
Cooperativas Populares/PRONINC e da Rede Universitária de Incubadoras de Cooperativas Populares. O
cenário de origem da ITCP/UNEB está ligado à transferência do Programa de Tecnologia da Habitação –
THABA- do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado da Bahia – CEPED- para a UNEB no ano de
1993. Este novo arranjo institucional possibilitou a sua equipe técnica transformar ações do âmbito especifico
da habitação para áreas como trabalho e renda e assim contribuir na produção de mecanismos capazes de
viabilizar melhores condições de vida para a população de baixos recursos.
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Atuando como programa de extensão universitária desde 1999 a ITCP/UNEB já desenvolveu processo de
incubação junto a 14 (quatorze) empreendimentos de economia solidária (EES), em Salvador e diferentes
localidades do Estado da Bahia, além de outros projetos de geração de emprego e renda. No período de 1999
a 2012 atendeu 46 (quarenta e seis) estagiários bolsistas de diferentes áreas da graduação e pós graduação,
tanto da UNEB quanto de outras universidades públicas e particulares, contribuindo na formação profissional
deste quadro.

Como pressupostos metodológicos da atuação junto aos EES, a ITCP/UNEB define: o processo de incubação
como processo continuo de formação, produção e socialização do conhecimento entre os envolvidos no
processo em todas as etapas, e, “o enfrentamento das dificuldades, exigindo do formador e do formando o
desenvolvimento de uma postura crítica da sua realidade sócio-política-cultural” (Guimarães, Vianna,
Nogueira, 2006, p. 26).

A incubadora tem como princípios do trabalho a autogestão, a participação, o respeito e reconhecimento da
cultura, do saber e dos desejos das comunidades, a natureza dialógica da educação e a atenção ao meio
ambiente. Atua nas áreas de formação, planejamento, programação visual e gestão dos EES. O quadro de
pessoal da ITCP/UNEB é multidisciplinar, reunindo sociólogos, pedagogos, economistas, advogados,
engenheiros, o quadro é composto por servidores e pessoal contratado em vinculo temporário e estagiários
bolsistas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As incubadoras tecnológicas de cooperativas populares como programa de apoio e fomento na formação de
empreendimentos solidários se constituem como um conceito em resposta a problemas no campo das ciências
para os quais as respostas precedentes não mais satisfaziam as circunstâncias.

A emergência do conceito de incubadora guarda estrita ligação com as práticas educativas que ocorrem em
espaços não formais de educação, mediante a forma como se organizam seus fundamentos, metodologia e
estratégia. Essa construção não é neutra e corresponde a valores e princípios de solidariedade, cooperação,
participação, e autogestão. Contudo, essa articulação pode corresponder a uma relação entre educação e
sociedade tanto numa visão reprodutivista quanto transformadora.

As práticas educativas na visão de uma teoria crítica (não reprodutivista), potencializam a visão do
conhecimento como bem público, ou seja, “conhecimento acessível para a construção do conhecimento
pessoal” (Fróes, 2002, p. 2); no acesso a uma educação onde aprender e ensinar seja uma “aventura
criadora” (Freire, 2007, p. 69) e, no reconhecimento da diversidade que diferentes espaços formais, informais
e não formais assumem como “lócus de mediação das relações com o conhecimento” (FRÓES, 2012, p. 115),
entre os quais se encontram organização de cooperativas e seus apoiadores e redes de economia solidária.

[i] Pedagoga. Mestre. Doutoranda do Programa de Pós Graduação Doutorado Multiinstitucional e
Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento- DMMDC/UFBA. cruzdavid@uol.com
.br
[ii] Doutora em Historia da Arte. Docente da Universidade do Estado da Bahia. .fatimahanaque@hotmail.com
[iii] Universidade Federal do Rio de Janeiro
[iv] Faculdade Nacional de Saúde Pública do Rio de Janeiro/Fundação Oswaldo Cruz
[v] Gerência de Cooperativismo do Banco do Brasil
[vi] Fundação Banco do Brasil
[vii] Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos do Complexo de Manguinhos.
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