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RESUMO: O debate sobre a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, trata, 
entre outras questões, da disputa pelo modelo de universidade e mais amplamente pelo 
modelo de sociedade. Quais seriam as vantagens da formação superior para além da 
capacitação para o mercado e o que representaria a contribuição da pesquisa e da extensão? 
Também se discute se a indissociabilidade de fato ocorre e em que medida. A atuação do 
Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia 
Solidária da UFSCar indica aproximação com este princípio. O objetivo desta pesquisa é 
analisar em que medida isto ocorre. Para tanto, foi feita a sistematização desta experiência 
com uso de uma linha de tempo. Como resultado foram identificadas estratégias para 
garantia da indissociabilidade, como o envolvimento de pelo menos um professor, um 
graduado e um graduando por atividade realizada. 
Palavras-chaves: Indissociabilidade; Economia Solidária; Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares 

 

1 Indissociabilidade entre produção de conhecimento, educação e atuação na 
realidade social como papel da Universidade e contribuições para a Economia 
Solidária 

	  

A indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, conceito que remete ao 

cumprimento do papel da universidade, vem sendo adotado como princípio pela Economia 

Solidária, especificamente pelas Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 

(ITCPs). Para situar o princípio da indissociabilidade, o fenômeno da Economia Solidária e 

quais as contribuições desta relação, serão apresentados abordagens, concepções, estudos e 

experiências existentes. 

 

1.1 Economia Solidária: Abordagens conceituais, teóricas, iniciativas e as 
experiência das Incubadoras Tecnológica de Cooperativas Populares 
 

 Há diferentes perspectivas e abordagens conceituais e teóricas sobre Economia 

Solidária (EcoSol) e também, diferentes experiências e iniciativas econômicas solidárias 
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em andamento. Este fenômeno contemporâneo constitui um movimento com diversos 

atores sociais e tem sido objeto de diversos estudos.  

 Em relação às perspectivas e abordagens conceituais, na literatura sobre Economia 

Solidária é possível encontrar descrições, análise e debates sobre seus princípios e valores 

fundamentais, principalmente a autogestão, a cooperação e a solidariedade. A autogestão 

pressupõe que os trabalhadores de um empreendimento tenham a posse dos meios de 

produção, tenham um processo de tomada de decisão democrática, divisão de trabalho 

mais equilibrada, compartilhamento dos ganhos e das perdas, entre outros. Já o princípio 

de cooperação contrapõe a noção de competição. A solidariedade é um conceito que, fora 

do âmbito da EcoSol, costuma ser entendido com viés caritativo, Na EcoSol assume carga 

simbólica e subjetiva, remetendo a ideia de co-depêndencia social (AMORIM, 2010). 

Muitos outros conceitos como participação, centralidade no trabalho e no ser humano, 

cooperativismo popular são debatidos na literatura sobre Economia Solidária.  

 Em relação às perspectivas e abordagens teóricas sobre Economia Solidária é 

possível encontrar na literatura, diversas compreensões sobre este fenômeno. Singer e 

Souza (2000) afirma que a economia solidária surge como modo de produção e 

distribuição alternativa ao capitalismo e que a primeira se parece com um híbrido entre o 

capitalismo e a pequena produção de mercadorias, mas é uma síntese de ambas que as 

superam. Gaiger (2003) discorda que a Economia Solidária seja um novo modo de 

produção. Afirma que se trata de uma transformação social de longo prazo defendendo que 

a possível papel da EcoSol está em comprovar que em termos de desenvolvimento das 

forças produtivas, a autogestão não é inferior à gestão capitalista.  

 França-Filho (2006) apresenta uma concepção de Economia Solidária como via de 

sustentável-solidária de desenvolvimento em detrimento de uma via insercional-

competitiva. Para este autor a Economia Solidária está pautada na construção de estratégias 

territoriais de desenvolvimento em torno do fomento de outra dinâmica econômica.  

 Alguns autores apresentam críticas a Economia Solidária baseados principalmente 

nos escritos de Marx. Germer (2009), afirma que a Economia Solidária é um sintoma de 

recesso momentâneo da consciência de classe do proletariado que tem espaço ocupado por 

ideologias pequeno-burguesas, visto como fenômeno positivo por organismos 

internacionais, devido seu potencial em neutralizar o ímpeto revolucionário desta classe. 

De acordo com Menezes (2007), considerando estar apoiada em uma tese legatária do 

pensamento marxiano, a Economia Solidária tem sido formulada por expressivos 

intelectuais da esquerda, que por mais que tenham participado da resistência contra a 
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ditadura militar, são agora participantes de que considera como projeto político conciliador 

e funcional a lógica neoliberal. Para Gaiger (2003), a Economia Solidária recebe, com 

frequência, críticas vindas de teses e categorias da economia política marxista, sobretudo, 

de sustentação ideológica e programática.  O autor alerta sobre o risco do elevado grau de 

finalismo, próprio das ideologias. 

 Este debate em torno da Economia Solidária é recente, de grande complexidade e 

com relevante grau de diferenças entre as opiniões dos diferentes autores. Além dos 

conceitos e teorias, existe grande diversidade de experiências de Economia Solidária em 

andamento e que estão começando a serem estudadas. Há grande quantidade de 

experiências em andamento a serem sistematizadas e incluídas na literatura.   

 A Economia Solidária se constitui como um movimento que vem se fortalecendo 

nestes últimos 20 anos através da organização popular que reúne diversos atores sociais, 

entre eles, as inciativas econômicas solidárias, gestores públicos e entidades de apoio e 

fomento (EAF) (CORTEGOSO e SHIMBO, 2005).  

 Com um rápido levantamento da literatura é possível perceber que as inciativas 

econômicas solidárias estão em diferentes etapas de uma cadeia produtiva como produção, 

distribuição, comercialização, consumo e iniciativas de finanças solidárias. Entre as 

iniciativas de produção existem empresas recuperadas pelos trabalhadores, agroindústrias 

familiares, cooperativas habitacionais autogestionárias e organização econômica de 

comunidades tradicionais como quilombolas, indígenas, ribeirinha, entre outros. Em 

distribuição e comercialização encontram-se redes de empreendimentos, grupos e clubes 

de troca, mercados de trocas com ou sem uso de moeda social, centrais de comercialização 

e iniciativas de comércio justo. Em relação ao consumo existem cooperativas de consumo 

solidário e em relação a finanças solidárias existem organizações e grupos de crédito 

solidário; bancos comunitários de desenvolvimento, fundos rotativos e as cooperativas de 

crédito solidário. Também é possível encontrar cadeias solidárias de produção, 

comercialização e consumo e grupos culturais solidários. (GOMES et al., 2012) 

 Entre os gestores públicos na esfera federal conta com a Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES/MTE) que tem o objetivo de promover diversas atividades 

de apoio a Economia Solidária em toda nação. As esferas estaduais e municipais contam 

com setores, departamentos ou mesmo secretariais, porém cada localidade de uma forma 

dependendo do projeto político e da importância dada a Economia Solidária em cada 

região. 

 As EAF à Economia Solidária são organizações civis sem fins lucrativos, público 
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ou privadas, que realiza ações de apoio e fomento direto as iniciativas econômicas 

solidárias, seja através de capacitação, assessoria técnica e de gestão. (CORTEGOSO E 

SHIMBO, 2005). Entre as EAF existem as Universidades que tem com expoente de 

fomento à Economia Solidária as Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 

(ITCPs).  

 A partir da metade da década de 90 iniciou-se, em algumas universidades brasileiras, a 

criação de ITCPs, com o objetivo de assessorar grupos para formação de cooperativas, 

preferencialmente compostas por pessoas oriundas de setores socialmente excluídos, 

simultaneamente à produção de conhecimento e formação de estudantes e profissionais. 

Existem diversos estudos sobre as ITCPs, que abordam a diversidade de métodos de incubação 

existentes, com identificação e análise sobre condições necessárias, além de dificuldades e 

limites da incubação. Há estudos que tratam das formas de interação das ITCPs com as 

atividades acadêmicas, as técnicas de investigação adotadas, as fontes de financiamento para 

atuação, os públicos escolhidos para incubação, elementos da estrutura interna e para 

avaliação. Muitas ITCPs surgiram como programas de extensão para realizar ações de 

extensão. No entanto, em diferentes graus, buscam operacionalizar o princípio de 

indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão.  

	  

1.2 Papel da Universidade: Indissociabilidade como simultaneidade entre 
produção de conhecimento, educação e atuação na realidade  

	  

O debate sobre o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

se insere no debate e disputa pelo papel da universidade pública. Existem diversos estudos 

sobre universidade que indicam como atividades principais desta instituição o ensino, a 

pesquisa e a extensão. No entanto, para que ocorra indissociabilidade não basta que cada 

uma destas atividades ocorra isoladamente ou que haja articulação. Um dos fatores 

necessários que é a simultaneidade. 

O termo pesquisa é bastante utilizado no senso comum (pesquisa de preço, pesquisa 

de informação) e mesmo quando entendido como busca minuciosa e sistemática no 

contexto da prática acadêmica, parece não dar conta do processo do qual faz parte. A 

produção de conhecimento termina com a publicação de um artigo? O termo produção de 

conhecimento contribui para explicitação da pesquisa como um processo. 

O ensino no contexto da universidade pode ser de: 1. graduação em que ocorre 

formação de pessoas para utilizar profissionalmente o conhecimento disponível nas 
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diferentes áreas, capacitando-as para atuar nos campos de atuação profissional 

necessários à sociedade e; 2. mestrado e doutorado em que ocorre formação profissional 

de professores universitários e de cientistas, preparando-os para desenvolver o 

conhecimento e formar novas gerações desses profissionais para a sociedade. Se ocorre 

formação de pessoas, além do ensino, ocorre também aprendizagem e o termo ensino-

aprendizagem contempla melhor este processo mais amplo. Um termo que parece 

contemplar ensino e aprendizagem é o termo educação. 

O termo extensão remete as ideias de estender, esticar, levar etc. Considerando esta 

compreensão da extensão, ela ocorre quando a universidade faz estende, estica ou leva o 

conhecimento para as pessoas. Ocorre a capacitação de pessoas para utilização do 

conhecimento disponível por meio de um conjunto de atividades como cursos, publicações, 

palestras, eventos, vídeos, consultoria, assessoria, prestação de serviço entre outras. 

Atuação na realidade social parece ser um conceito que contempla melhor este conjunto de 

iniciativas. 

Mesmo com diversas universidade realizando pesquisa, ensino e extensão surgem 

questões em relação a universidade pública, como: a universidade pública brasileira 

cumpre seu papel ao fazer ensino, pesquisa e extensão? A universidade garante o 

compromisso com a formação política e pedagógica dos futuros profissionais em 

formação? Na tentativa de responder algumas destas questões, Hannah (2000) afirma que a 

educação se tornou mercadoria, um produto a ser consumido, mediante a introdução de 

mecanismos de mercado no financiamento e gerenciamento das práticas educacionais.  

Demo (2010) afirma que a universidade se reduz facilmente a formação guiada pelos 

ditames do mercado, sobressaindo a “empregabilidade”. Qual seria o papel da universidade 

pública?   

Para identificar o papel de uma instituição é necessário distinguir qual sua 

contribuição específica para a sociedade frente a outras instituições. Segundo Botomé 

(1996), a universidade que tem como objeto o conhecimento, parece ter como contribuição 

específica “produzir o conhecimento” e “torná-lo acessível”. Este autor defende que esta 

contribuição não é igual a mera execução das atividades de pesquisa, ensino e extensão. 

Pesquisa é parte do processo de produção do conhecimento, mas é preciso torná-lo 

acessível seja pelo ensino ou pela extensão. Ou seja, é necessário que ocorra relação entre 

estas atividades.  

A Constituição Federal em seu artigo 207 afirma que as universidades devem 

obedecer ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 
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1988 Art. 207). De onde surge o conceito de indissociabilidade na constituição no contexto 

do processo de redemocratização do país, apesar de ter grande importância para situar este 

debate, não é o foco deste trabalho, mas o que o conceito significa e em que medida este 

consegue ser operacionalizado.  

O conceito de indissociabilidade para Tauchen e Fávaro (2011) remete a algo que 

não existe sem a presença do outro. Dias (2009) propõe termos correlatos ao se referir a 

indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão como indissolúvel e unicidade. Rays 

(2003) indica para unidade entre teoria e prática. Outros autores, utilizam os termos 

articular e integrar como sinônimo de indissociabilidade, como por exemplo Moita e 

Andrade (2009) e Dias (2009). O conceito de articulação, frequentemente utilizado em 

anatomia e mecânica sugere um elemento entre partes que as articula. Integração, conceito 

da matemática (não apenas), sugere a constituição de um todo pela junção, também, de 

partes.  

Contudo, é possível identificar, entre as concepções de indissociabilidade 

apresentadas, dois grupos de entendimento. Um que entende como a coexistência entre 

partes e outro que entende que existe a necessidade de interação entre elas. No entanto, o 

conceito de indissociabilidade deve incorporar, de acordo com AXT (2011) o caráter de 

simultaneidade. Para a autora, a pesquisa não deve necessariamente anteceder e guiar a 

extensão ou a formação, todas devem ocorrer no mesmo contexto problemático.  

O debate relacionado ao papel da Universidade e a indissociabilidade entre 

pesquisa, ensino e extensão sugerem várias questões. Uma destas questões se refere às 

possíveis contribuições da Universidade para o campo da chamada Economia Solidária e 

também as possíveis contribuições deste fenômeno para as Universidades. 

 

2 Objetivo do artigo, estratégias da pesquisa, planejamento de coleta e análise dos 
dados e caracterização do objeto empírico. 

	  

O objetivo desta pesquisa é analisar em que medida é operacionalizado o princípio da 

indissociabilidade entre produção científica, educação e ação na realidade social pela 

Universidade Pública, em especial pelas Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 

populares. 

A estratégia geral desta pesquisa é de caracterização pós-fato, levantamento 

exploratório, descritivo e documental, com o estudo de um caso: a experiência da atuação 

do NuMI-EcoSol. O Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, Formação e 
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Intervenção em Economia Solidária (NuMI-EcoSol), objeto de estudo do presente trabalho, 

é sucessor de uma Incubadora de Cooperativas Populares (INCOOP) de uma universidade 

pública, a Universidade Federal de São Carlos. Trata-se de uma ITCP, similar a diversas 

outras existentes em diversas universidades brasileiras. 

As incubadoras surgiram nas universidades brasileiras a fim de apoiar as atividades 

iniciais de cooperativas populares de trabalhadores associados. Atualmente o País possui 

mais de 100 incubadoras de cooperativas populares que trabalham em redes. As 

incubadoras vêm contribuindo através de diferentes experiências para a viabilização 

econômica de iniciativas econômicas solidárias, para a sustentabilidade dessas iniciativas e 

para o desenvolvimento social local e a capacitação de pessoas. 

Há mais de 15 anos, as ITCPs aperfeiçoaram o chamado método de incubação, 

contribuindo para consolidação de iniciativas econômicas solidárias, para a produção de 

conhecimento na área e para educação dos diversos atores envolvidos. Entretanto, mais 

importante é o fato das incubadoras terem ampliado seu escopo de atuação, deixando de 

atuar somente no campo do cooperativismo e passando a discutir a economia solidária 

mais amplamente. A partir de então, as ITCPs passaram a incubar redes, grupos informais, 

associações etc., a trabalhar com perspectiva multidimensional, incorpora a perspectiva do 

desenvolvimento territorial.  

A referida Incubadora (hoje NuMI-EcoSol) foi inaugurada em 1998, desde então se 

dedicando a atividades de produção de conhecimento, educação e atuação na realidade 

social relevantes para a Economia Solidária, dentre as quais se destacam as que se referem 

a processos de incubação de empreendimentos econômicos solidários, em várias atividades 

econômicas e em diversas localidades. Em sua atuação conta com a participação de 

docentes e alunos de diferentes áreas do conhecimento para desenvolver projetos de 

incubação de empreendimentos solidários. No ano de 2012, esta Incubadora se 

institucionalizou como uma unidade acadêmica, o NuMI-EcoSol. Doravante será utilizado 

para se referir a esta unidade acadêmica apenas o termo NuMI-EcoSol, apesar de 

anteriormente a 2012 se tratar da INCOOP. 

Para este trabalho foi possível identificar estratégia gerais utilizadas pelo NuMI-

EcoSol para operacionalizar o princípio da indissociabilidade entre produção do 

conhecimento, educação e ação na realidade social, além de condições necessárias, 

dificuldades e limites encontrados. 
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3 Estratégias gerais para operacionalizar a Indissociabilidade no NuMI-EcoSol 

Buscando cumprir o papel da universidade pública, compreendendo-a como 

instituição com atribuição específica de produção de conhecimento e responsável por 

tornar este conhecimento acessível, o NuMI-EcoSol tem como um dos princípios desde sua 

origem de sua atuação a indissociabilidade entre produção de conhecimento, educação e 

ação na realidade tendo como referência a Economia Solidária. O conhecimento torna-se 

acessível ao público preferencial do NuMI que é constituído por pessoas historicamente 

excluídas, trabalhadores desempregados ou prevaricados, usuários do sistema de saúde 

mental, moradores de rua, jovens que já cumpriram medidas socioeducativas, mulheres 

jovens grávidas, entre outros. 

 A estratégia geral de atuação do NuMI-EcoSol é produção de conhecimento na área 

de Economia Solidária, educação em Economia Solidária de diversos atores com 

envolvimento de estudantes e atuação na realidade social com assessoria / incubação a 

iniciativas econômicas solidárias em diversos territórios, como se pode observar na Figura 

1. 

 

	   	  
                      Fonte: Documento interno do NuMI-EcoSol 

Figura 1 – Estratégia geral para Indissociabilidade no NuMI-EcoSol 
  

 Cada um dos elementos Produção de conhecimento”, “Educação” e “Assessoria / 

Incubação”, ocorrem de forma simultânea, como se poderá verificar adiante. A assessoria é 

a forma principal de atuação na realidade social do NuMI-EcoSol e que é realizada por 

meio de processos participativos e dialógico (em relação à população atendida) buscando 

intercâmbio de saberes populares e acadêmicos. A atividade principal, ou atividades, de 

atuação na realidade poderiam ser outras, como cursos, palestra e oficinas. Assessoria, na 

Assessoria / Incubação de Cooperativas 
Populares e outras iniciativas 

econômicas solidárias e Atuação no 
Movimento de Economia Solidária 

(Ação na realidade social - Extensão) 
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atuação do NuMI, ocorre com a oferta de subsídios por meio de um processo de 

acompanhamento da tomada de decisões no desenvolvimento de uma intervenção. Na 

assessoria há uma implicação dos assessores com todas as etapas de trabalho, incluindo 

avaliação dos resultados.  

 O conceito de assessoria se diferencia do conceito de consultoria que se caracteriza 

por ações específicas e breves. O NuMI também faz consultoria a quaisquer atores com 

motivação para a economia solidária e que possam ser atendidos por ações breves. No 

entanto, consultoria não é sua atividade principal de atuação na realidade. Outro conceito e 

forma de atuação que também se diferencia de assessoria é a prestação de serviço. Esta 

também é realizado pelo NuMI, porém apenas como  

 
“... condição para treinamento de alunos na realização de tarefas 

profissionais, meio para testar técnicas, procedimentos e 

equipamentos resultantes da produção de conhecimento da 

Universidade e para coletar dados e informações sobre assuntos 

relacionados ao serviço ou, ainda quando tal tipo de serviço não 

existir na comunidade ou, existindo, não for acessível ( e neste 

caso, de duração temporária, até que o serviço esteja disponível e 

acessível) e ainda  se a prestação de serviço for uma condição ou 

um procedimento para desenvolver uma agência da comunidade 

para que esta passe a realizar tal prestação de serviço.” (NuMI-

EcoSol, 2008) 

 

O tipo específico de assessoria realizado pelo NuMI é a incubação que consiste em 

um processo de troca do saber técnico-científico com o saber popular, tendo em vista a 

construção de um novo saber. A atuação na realidade social por meio da assessoria técnica, 

mais especificamente a incubação é atividade correlata a extensão e que nesta perspectiva 

apresentada fica evidente que é extrapolado o conceito de estender. É realizada incubação 

de cooperativas e outras iniciativas econômicas solidárias com objetivo de geração de 

trabalho associado e renda na perspectiva da emancipação socioeconômica e políticas dos 

sujeitos.  

 Ou seja, simultâneo a ação na realidade ocorre formação. Segundo a Secretaria 

Nacional de Apoio a EcoSol (SENAES), assessoria e formação 
“...são processos contínuos de promoção, apoio e fomento à 

economia solidária tanto através da apropriação/tradução de 

conhecimentos como pelo aperfeiçoamento dos processos de 
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autogestão no interior das unidades de produção (de bens e 

serviços), comercialização, consumo e finanças solidárias, bem 

como pela construção e fortalecimento de cadeias econômico-

solidárias e redes de cooperação.” (SENAES, 2012) 

Esta atuação na realidade social derivou produção de conhecimento em Economia 

Solidária. Derivou o método de incubação, diretrizes para autogestão, planilhas para 

consolidação da viabilidade econômica, método e ferramentas de sistematização de 

experiências e muitos outros conhecimentos que passam a subsidiar a assessoria e 

incubação.  

A relação entre a produção de conhecimento e ação na realidade social constitui um 

método de pesquisa que é a pesquisa-ação. Na relação entre educação e ação na realidade 

percebe-se que o espaço de ensino-aprendizagem não é exclusivo da sala de aula pois 

ocorre nos empreendimentos, fórum, oficinas, feiras etc. 

 É condição essencial e favorecedora para operacionalização da indissociabilidade 

entre pesquisa, ensino e extensão a existência de um núcleo duro e durável, um grupo de 

pessoas que tenham compreensão dos princípios e tem acúmulos diversos em relação a 

experiência. No âmbito da universidade, os professores e técnicos administrativos são mais 

permanentes, no entanto não é necessário que sejam estes os integrantes do núcleo. A 

multidisciplinariedade e o caráter multiprofissional são condições essenciais pois a 

Economia Solidária demanda conhecimento de diversas áreas do conhecimento e atuação 

de uma diversidade de profissionais. A preocupação pelo planejamento, manutenção 

melhoria dos espaços de participação tendo a autogestão como referência é outra condição 

essencial, para aumento a relação entre professores, estudantes, trabalhadores associados, 

profissionais etc. Uma condição favorecedora é a constituição de uma equipe mínima para 

cada atividade na realidade social, com um professor, um estudante de graduação e um 

profissional graduado, cada qual com sua contribuição específica. Diversas outras 

condições essenciais e favorecedoras quanto a operacionalização do princípio da 

indissociabilidade podem ser identificados, necessitando para tanto, outros estudos. 

 Entre algumas dificuldades e limites identificados estão a operacionalização da 

produção científica coletiva, dificuldade de sistematização e redação conjunta e outras 

como definição de autores principais. O caráter produtivista acadêmico que gera 

publicação de artigos que muitas vezes tem conhecimento distante do que as pessoas 

precisam. E isto afasta professores e estudantes que necessitam produzir “artigos com 

Qualis”. Percebe-se que normas e regimentos nas universidades limitam a autogestão e as 
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ITCPs privilegiam formatos mais acessíveis como cartilhas e vídeos. Outras dificuldades 

são: diversidade de papéis e os diferentes tempos entre os atores (pesquisados, professor, 

graduando, pós-graduando, gestor, trabalhador), o tempo de dedicação parcial de grande 

parte da equipe, diferentes graus de concepção sobre Economia Solidária, papel da 

universidade e outros temas, diferentes graus de motivação e inserção no núcleo.  

 Contudo, percebe-se que colocar a EcoSol como campo de atuação profissional e 

área de conhecimento tendo como base a operacionalização da indissociabilidade entre 

produção de conhecimento, educação e atuação na realidade gera um conjunto de 

dificuldades e limites que merecem outros estudos. 

 Quanto ao NuMI-EcoSol, a partir da elaboração de uma linha tempo como processo 

coletivo de sistematização de sua atuação, foi possível identificar elementos que indicam 

certo grau de indissociabilidade em sua experiência. 

 
4 Linha de tempo do NuMI-EcoSol como condição para analisar a indissociabilidade 

entre produção de conhecimento simultaneamente a educação e atuação na 
realidade social 

A estratégia adotada para verificação da hipótese de que o NuMI-EcoSol 

operacionaliza o princípio da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão desde 

sua origem, foi a elaboração de uma linha de tempo. Em 2011, foi criada uma comissão de 

sistematização que passou a se reunir para construção desta ferramenta. Esta comissão 

definiu eixos e sub-eixos de sistematização e elaborou a primeira versão da linha de tempo 

que em seguida passou a ser preenchida de forma coletiva.  A definição de eixos e sub-

eixos é uma etapa importante na construção de uma linha de tempo. É através disto que se 

torna possível sistematizar aspectos mais relevantes da experiência e não tudo o que 

acontece.  

Para definição dos eixos e sub-eixos da linha de tempo de atuação do NuMI-

EcoSol, partiu-se do seguinte pressuposto: alguns membros da equipe dizem que o núcleo 

realiza, desde sua origem, produção de conhecimento, educação em Economia Solidária e 

ação na realidade social de forma indissociável. A partir desta percepção por parte da 

equipe e diante do interesse em buscar evidencias sobre este fato, se pensou em utilizar 

estes três tipos de atividades como eixos da linha de tempo. Ainda, como em qualquer 

coletivo, existem aspectos da organização, gestão, estrutura e funcionamento do grupo que 

também se tornou um eixo. Por fim pensou-se em sistematizar as fontes que financiam as 

atividades do NuMI-EcoSol, constituindo mais um eixo. Tanto o eixo de “organização, 
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gestão, estrutura e funcionamento” quanto o eixo de “financiamento” não são analisados 

deste trabalho. 

Com a intenção de possibilitar o preenchimento coletivo da linha de tempo, foi 

elaborado um painel que pode ser observado na Figura 2, que é apresentada com intuito de 

mostrar a dimensão da ferramenta, já que não é possível visualizar seu conteúdo. 

  

 
 Fonte: Imagem registrada pelo autor 

Figura 2 - Linha de tempo em grande painel fixada na parede da sede do NuMI-EcoSol 
	  

 A versão atual da linha de tempo ainda está bastante incompleta em relação ao 

conjunto de ações realizadas pelo NuMI-EcoSol. As principais fontes consultadas foram 

relatórios de projetos executados. Outra fonte foi informações da memória de pessoas, 

membros da equipe, membros de empreendimentos incubados e parceiros. O produto a que 

se chegou trata-se ainda de um primeiro exercício de um processo de envolvimento da 

equipe para sistematização coletiva de sua própria atuação. 

A linha de tempo, desde suas primeiras versões, é de grande dimensão, o que 

dificulta a sua apresentação.  A redução para caber no todo em um artigo, o torna ilegível 

quanto a seu conteúdo.  Para poder ser analisada, será apresentada uma explicitação de 

sínteses por eixos de sistematização. Para tanto, a última versão da linha de tempo, foi 

digitalizada e destacada eixo a eixo como pode ser observado na Figura 3. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 3 - Divisão da linha de tempo em eixos 
 

 O primeiro eixo da linha de tempo refere-se à produção de conhecimento. A Figura 

4 apresenta a síntese da Produção Científica do NuMI-EcoSol realizada desde sua origem. 

 
        Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 4 - Síntese da Produção Científica na linha de tempo 

        Desde o início de sua atuação, o NuMI-EcoSol vem produzindo conhecimento 

enfatizando diferentes aspectos da Economia Solidária. Para aumentar as possibilidades de 

divulgação das experiências desenvolvidas e dos resultados para diferentes tipos de 

públicos como possibilidade de replicação de suas ações em outros territórios, o NuMI-

EcoSol realiza: 1) sistematização contínua de suas experiências; 2) produção de meios para 

divulgação dos resultados de sua atuação; 3) organização de eventos de avaliação e 

divulgação das condições favorecedoras e dos obstáculos, para aumentar as possibilidades 

de transferência para outros grupos e territórios. O NuMI-EcoSol elaborou e procura 

manter atualizada uma lista de produções científicas desde o início de sua atuação e que 

pode ser observado no QUADRO 1. 
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QUADRO 1 - Levantamento quantitativo da produção de conhecimento do NuMI-EcoSol 
Tipos de publicação Quantidade Total 

Pr
od

uç
ão

 b
ib

lio
gr

áf
ic

a Artigos completos publicados em periódicos 28 

569 

Livros publicados/organizados ou edições 11 
Capítulos de livros publicados 43 

Textos em jornais de notícias/revistas 4 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 114 
Resumos expandidos publicados em anais de congressos 20 

Resumos publicados em anais de congressos 152 
Apresentações de trabalho 188 

Demais tipos de produção bibliográfica 9 
Produção 
técnica 

Trabalhos técnicos 9 
56 

Demais tipos de produção técnica 47 

O
rie

nt
aç

õe
s e

m
 

an
da

m
en

to
 Tese de Doutorado 2 

21 
Dissertação de mestrado 2 

Iniciação científica 4 
Orientações de outra natureza 1 

Monografia de conclusão de curso de especialização 12 

Su
pe

rv
is

õe
s e

 
O

rie
nt

aç
õe

s 
co

nc
lu

íd
as

 

Supervisão de pós-doutorado 1 

147 

Tese de Doutorado 1 
Dissertação de mestrado 16 

Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/ especialização 1 
Trabalho de conclusão de curso de graduação 29 

Iniciação científica 28 
Orientações de outra natureza 71 

Projetos de pesquisa 24 
Prêmios e títulos 2 

Participação em eventos 172 
Organização de eventos 11 

    Fonte: Adaptado de documento interno do NuMI-EcoSol 

Este levantamento indica que existe produção científica no NuMI-EcoSol, no 

entanto, no que se refere a verificação quanto a indissociabilidade entre produção do 

conhecimento e atuação na realidade, é preciso verificar se o conteúdo produzido é 

derivado da atuação na realidade. Em geral é o que acontece, mas é algo que exige outros 

estudos para identificar em que medida isto ocorre. E também para identificar se a 

produção científica é algo equilibrado entre os membros da equipe. Uma breve observação 

indica que não há equilíbrio, sendo que são poucos que publicam trabalhos. 

 Em uma breve análise foi possível identificar trabalhos sobre uma cooperativa de 

reciclagem de papel de usuários do sistema municipal de saúde mental (RECRIART), a 

cooperativa de limpeza (COOPERLIMP), a marcenaria coletiva (MADEIRARTE), entre 

outros. Todos estes empreendimentos já foram assessorados pelo NuMI-EcoSol. Outros 

trabalhos se referem a ações que o NuMI fomenta em relação a promoção de saúde e 

educação matemática a membros de iniciativas solidária. Estes trabalhos com e nas 

inciativas, em geral, são estudos de caso. Outros trabalhos são sobre o método de 
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incubação, a gestão do conhecimento na atuação no NuMI, relação entre EcoSol e áreas do 

conhecimento entre outros. São estudos de maior análise de conjunto e maior grau de 

generalizações. 

 A Figura 5 apresenta a síntese do segundo eixo, referente a Formação/Educação em 

EcoSol realizada pelo NuMI-EcoSol entre 1999 e 2013. 

 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 5 - Síntese da Formação/Educação em Economia Solidária na linha de tempo 

 Os sub-eixos referentes ao eixo “Formação/Educação em Economia Solidária” 

foram escolhidos considerando os diversos públicos-alvo deste tipo de atividade. O único 

sub-eixo que foi preenchido de forma mais completa foi o sub-eixo “Formação de alunos 

de Graduação”.  

 O NuMI-EcoSol conta, em suas ações, com a participação de estudantes de 

graduação e de pós-graduação de diversas áreas. Estes estudantes se inserem no NuMI-

EcoSol de formas variadas, como estagiários, bolsistas de diversas modalidades, iniciação 

científica e como condição para desenvolver trabalhos de conclusão de curso. Estudantes 

de pós-graduação desenvolvem pesquisas para elaboração de Teses e Dissertações. Para 

estes estudantes (e também para outros públicos) é ofertada semestralmente a disciplina 

“Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (ACIEPE) – 

Cooperativismo popular e Economia Solidária”. Esta disciplina começou a ser ofertada no 

primeiro semestre de 2003 e já foi ofertada 24 (vinte e quatro) vezes desde então. No 

primeiro semestre de 2015 está em andamento sua vigésima quinta oferta. Está em 

andamento a sistematização desta disciplina e será possível saber dados mais precisos. 

Hoje, estimasse que tenha cursado esta ACIPE cerca de 500 estudantes.  
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 Além destas atividades formativas, o NuMI-EcoSol realiza: 1. acolhimento, preparo 

inicial, formação continuada de alunos de graduação bolsistas; 2. formação de profissionais 

graduados para assessoria a iniciativas econômicas solidárias e formação contínua e 

permanente em Economia Solidária; 3. formação contínua e permanente aos membros de 

empreendimentos econômicos solidários incubados; 4. ações formativas breves e pontuais 

(consultoria) junto a gestores, parceiros, empreendimentos solidários e; 5. oferece 

palestras, minicursos e oficinas para diversos públicos interessados na Economia Solidária. 

Recentemente, em 2013, houve a primeira oferta do curso pós-graduação lato sensu de 

“especialização em Gestão de Economia Solidária” como período de dois anos. A primeira 

turma do curso tem previsão de conclusão ao final do segundo semestre de 2015.  

 Quanto ao eixo de linha de tempo de ações na realidade social, foi elabora uma 

síntese de mudanças e que pode ser observada no Figura 6. 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 6 - Síntese das mudanças ocorridas nas ações na realidade social na linha de tempo 

 Quanto a “Ação na realidade social”, é dada centralidade na assessoria a 

empreendimentos e grupos para constituição de iniciativa de Economia Solidária na forma 

de incubação.  

 Entre 1998 e 2007 foram incubadas iniciativas localizadas em diversos municípios: 

São Carlos, Matão, Bauru, Sorocaba, Salto, Itu, Catanduva, Jaboticabal, Rio Claro, 

Ribeirão Preto, Araras e Itapeva. A partir de 2007 a INCOOP passa a atuar em dois 
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territórios, um urbano (bairro jardim Gonzaga e entorno em São Carlos, SP) e um rural 

(assentamento Pirituba II em Itapeva, SP) com a perspectiva de promover o 

desenvolvimento destes territórios. Passa então, a assessorar grupos para constituírem além 

de empreendimentos econômicos, outras iniciativas de Economia Solidária, como feiras de 

trocas, cadeias produtivas e redes. A partir de 2011 a atuação preferencial centrou-se 

apenas no território urbano, sendo que o a incubação do território rural foi sendo assumida 

por grupo de pesquisa da UNESP de Itapeva. 

 Foram apoiados e acompanhados, desde o início da INCOOP até 2014 vinte e cinco 

empreendimentos solidários. São eles: 1)  COOPERASOLMAT (Cooperativa 

Autogestionária de Solidariedade de Matão); 2) INCUBAF (Incubação de 

empreendimentos econômicos coletivos autogestionários com Agricultores Familiares da 

região Araras SP e do Assentamento Horto Loreto para produção e comercialização de 

derivados da cana e do tomate orgânicos); 3) Horta Agroecológica Coletiva e 

Autogestionária; 4) COPANJA (Cooperativa de Panfletagem de Jaboticabal); 5) 

RECRIART (Reciclagem de Papel); 6) Associação Maria Fuxico; 7) MADEIRARTE 

(Marcenaria Coletiva Autogestionária); 8) COOLETIVA (Cooperativa de coletores de 

materiais recicláveis do Jardim Gonzaga); 9) COOPERCOOK (Cooperativa em prestação 

de serviço em culinária de São Carlos); 10) COOPERLIMP (Cooperativa de Limpeza 

Jardim Gonzaga Organização); 11) COOPERVIDA (Cooperativa de coletores de materiais 

recicláveis de São Carlos); 12) COOSTURARTE (Cooperativa dos Trabalhadores em 

Confecções São Carlos); 13) Jaboti Recicla (Cooperativa de Reciclagem de Jaboticabal); 

14) Mil Sonhos e Surpresas Doces (Jaboticabal) 15) Cooperativa Popular de Catadores de 

Ribeirão Preto; 16) Horta Orgânica em Catanduva; 17) Horta Coletiva no Centro da 

Juventude em São Carlos; 18)LimpSol (Grupo de produtos de limpeza - São Carlos); 19) 

Sabão Recicla (Produção de sabão caseiro a partir de óleo reutilizado - São Carlos); 

20)Banco Comunitário Nascente. 21) ConsumoSol - Articulação Ética e Solidária para um 

Consumo Responsável, como forma de apoio aos empreendimentos solidários com foco na 

temática do consumo; 22) Horta comunitária em São Carlos; 23) Feira de pequenos 

produtores em São Carlos; 24) Feira EcoSolidária em São Carlos; 25) Grupo de 

panificação constituído por usuários do serviço de saúde mental. 

 Também foram realizadas ações educativas de promoção ao acesso a direitos de 

cidadania como saúde, cultura, lazer, educação matemática, entre outros. São diversos os 

parceiros de atuação do NuMI-EcoSol, sendo que até 2007 eram predominantemente de 

prefeituras das cidades em que o NuMI-EcoSol atuava. A partir de 2007 os parceiros foram 
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predominantemente aqueles com atuação nos territórios-alvo no NuMI-EcoSol, entre eles, 

ONGs, grupos religioso, secretarias municipais, grupos de pesquisa, entre outros. O Núcleo 

também realiza atuação no movimento de Economia Solidária em diversas instâncias: 

Fórum Municipal de EcoSol; é membro efetivo como ente de apoio e fomento do Conselho 

Municipal de EcoSol; participou na implantação do centro público de EcoSo, de Sã Carlos; 

Encontros, Conferências, Plenárias Municipais, Estaduais e Nacionais; Fórum Estadual de 

Economia Solidária; Rede de ITCPs e diversos eventos do movimento de EcoSol, 

acadêmicos e não acadêmicos. 

 Percebe-se que o NuMI-EcoSol está apenas iniciando seu processo coletivo de 

sistematização, sendo que o esforço empreendido para construção de uma linha do tempo 

ainda pode avançar consideravelmente. No entanto já é possível identificar, organizar e 

iniciar análise do conjunto dos dados coletados.  

 

5 Conclusões e perspectivas de continuidade 
	  

 É possível afirmar que o NuMI-EcoSol produz conhecimento, ao menos parte desta 

produção é derivada de sua atuação, e isto ocorre simultaneamente com processos 

educativos formais, como no caso da ACIEPE e informais como a atuação contínua de 

formação de trabalhos associados, sendo que em ambos há envolvimento de estudantes de 

graduação e pós-graduação.  

	   Existem ações do NuMI que indicam que há articulação ou integração em produção 

de conhecimento, educação e ação na realidade. Não é toda a equipe que se dedica a 

sistematização e publicação de trabalhos, outros não fazem atuação na realidade social. Há 

ações, no entanto, que indicam simultaneidade, quando ações na realidade envolvem 

estudante, derivam produção de conhecimento que é utilizada na própria realidade. 

Destaca-se o caráter de relevância social da experiência com o beneficiamento de pessoas 

excluídas e que, por exemplo, não tem acesso ao ensino formal da universidade. 

 Como continuidade da pesquisa se pretende avançar na identificação do grau de 

indissociabilidade entre produção do conhecimento, educação e atuação na realidade 

que as ITCPs, em especial o NuMI-EcoSol, pratica. Falta identificar o grau de 

simultaneidade das ações para indicar o grau de cumprimento do papel da Universidade 

exercido pela experiência  

	  



19	  
	  

Referências Bibliográficas 

AMORIM, A. N. Economia Solidária – princípios e contradições. Dissertação 
(Mestrado) em Política Social pelo Programa de Pós-graduação em Política Social da 
Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2010. 
BOTOMÉ, S. P. Pesquisa Alienada e Ensino Alienante: O equívoco da extensão 
universitária. Petrópolis, RJ: Editora Vozes; São Carlos, SP: Editora da Universidade 
Federal de São Carlos; Caxias do Sul, RS: Editora da Universidade de Caxias do Sul, 1996. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF, Senado, 1998. 

CHAUÍ, M. A Universidade Pública sob nova Perspectiva. Revista Brasileira de 
Educação, n. 24, 2003. 

CORTEGOSO, A. L. e SHIMBO, I. Emprendimentos solidários, universidades, 
movimentos sociais e gestores públicos: articulação de esforços na promoção da Economia 
Solidária no Brasil de hoje. In: 2ª Jornada Universitaria sobre Cooperativismo, 
Economía Solidaria y Procesos Asociativos. Montevidéo, 2005. 

DEMO, P. Outra universidade. Disponível em: 
<http://www.prograd.ufscar.br/PedroDemo_OutraUniversidade.pdf> Acesso em: setembro 
de 2013. 
DIAS, A M I. Discutindo Caminhos Para a Indissociabilidade Entre Ensino, Pesquisa 
e Extensão. Revista Brasileira de Docência, Ensino e Pesquisa em Educação Física, vol. 1, 
n. 1, p.37-52, Agosto/2009.  

FRANÇA FILHO, G. C. (Org.) et al. Ação pública e economia solidária: uma 
perspectiva internacional. Salvador: EDUFBA; Editora da UFRGS, 2006. 326 p. (Série 
Sociedade e Solidariedade). ISBN 85-7025-859-3. 
GAIGER, L. I. A Economia Solidária diante do modo de produção capitalista. 
Disponível em: <http://www.cadernocrh.ufba.br/viewarticle.php?id=171>. Acesso em: set. 
de 2003. 

GERMER, C. A “Economia Solidária”: Uma crítica Marxista. In: Estudos de Direito 
Cooperativo e Cidadania, Curitiba, 2009. 

LAVILLE, J.L.(org.), L_économie solidaire: une perspective internationale. Paris, 
Desclée de Brouwer, 1994. 

MENEZES, M. T. C. G. Economia Solidária: elementos para uma crítica marxista. Rio de 
Janeiro, Gramma, 2007. 

MOITA, F e ANDRADE, F. Ensino-pesquisa-extensão: um exercício de 
indissociabilidade na pós-graduação. Revista Brasileira de Educação,v.14, n. 24, 2009. 

NUMI-ECOSOL. Economia Solidária e Contribuições das Universidades Públicas e 
dos Parques Tecnológicos: Experiências do NuMI-EcoSol-Núcleo Multidisciplinar 
Integrado De Estudos, Formação e Intevenção Em Economia Solidária  da Universidade 
Federal De São Carlos-Sp. (Apresentação em slides – Documento interno), 2015. 

PINTO, J. L. R. Economia Solidária: um elogio à associação em tempos de crise. Tese de 
Doutorado. Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPERJ, Rio de Janeiro, 
RJ, 2004. 



20	  
	  

POLANYI, K. The Great Transformation. Foreword by Robert M. MacIver. 
Boston: Beacon Press, 1957. 
PITAGUARI S. O. E CÂMARA M. R. G., As motivações e desafios para a consolidação 
da Economia solidária. In:BORINELLI B., SANTOS L. M. L. E PITAGUARI S. O. 
(Org.). Economia Solidária m Londrina, aspectos conceituais e a experiência 
institucional. Londrina: UEL, 2010. 
SINGER, P. e SOUZA, A. A economia solidária no Brasil: a autogestão como resposta 
ao desemprego. São Paulo: Contexto, 2000. 
SINGER, P. Introdução a Economia Solidária. São Paulo: Contexto. 2002.  

TIRIBA, L. Los trabajadores, el capitalismo y la propiedad colectiva como estratégia de 
supervivencia y de sociedad: rastreando el debate histórico. Contexto e Educação, Ijuí, 
46, 1997.  
	  


