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Esta cartilha é produto de um processo composto 
por belas histórias e sonhos. Posso dizer (como 
testemunha) que ela nasce do desvio de uma 

clínica que não se curva a fazer aquilo que está 
prescrito, ao contrário, vai ganhando novos contornos. 
Sim, de uma clínica. A gênese deste trabalho se 
estabelece em uma disciplina de Psicologia, quando um 
professor, sem abandonar seus conteúdos orientadores, 
encontra linhas de fuga para dar vazão a outras 
dimensões e sentidos que, embora falem de produção 
subjetiva e do sofrimento de um grande contingente de 
pessoas do mundo do trabalho – seus trabalhadores – 
são, majoritariamente, capturados na lógica tradicional 
do mercado.

É, pois, de uma escuta sensível nos “laboratórios de 
aprendizado” (aulas teórico práticas, estágios e projetos) 
da Universidade de Passo Fundo que as questões ema-
nam e ganham contornos. A evidência de que a ponta 
dessa relação está produzindo sofrimento torna-se ma-
téria-prima para a formação e para o cuidado a serem 
desenvolvidos: são os trabalhadores desempregados ou 
em vias de perder o emprego e as relações que envolvem 
a organização e/ou a natureza do trabalho que merecem 
atenção e estudo.

É assim que começam as discussões com o profes-
sor Hélio Possamai, querido colega, que em toda a sua 
carreia vai resistindo aos ditames tradicionais e, com 
sua sensibilidade e acurácia, agrega novos parceiros e 
estabelece movimentos criadores que transcendem à 
disciplina ou às relações preestabelecidas. Assim como 
nos ensinou o filósofo Friedrich Nietzsche, nosso inter-
locutor buscou novos agenciamentos e fazeres em um 
espaço pouco comum de circulação acadêmica. Difícil, 
os primeiros encontros, lembro! Alunos e trabalhadores 
um tanto desconfiados, custando a acreditar que daí sa-
íssem alternativas e cuidados... É bem verdade que pre-
cisou persistência e tolerância para fazer brotar o saber, 
a novidade, a tão falada, e poucas vezes bem traduzida, 
transdisciplinaridade.

Nessa direção, o projeto Inserção produtiva e tra-
balho decente reflete o papel de uma universidade co-
munitária que apreende a necessidade social e a proble-
matiza, questionando-se e convocando a desconstruções 
que possam gerar novos valores, competências e atitu-
des para as pessoas, para a cidade, para o planeta.

Essa cartilha é “produto” de um exercício que pre-
tende dar visibilidade, nome e força à economia social 
e solidária na cidade. Com o primeiro mapeamento dos 
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empreendimentos solidários do município de Passo Fun-
do 2013-2014 (outros escritos logo serão publicados em 
obra específica) vamos mobilizando e fortalecendo sabe-
res no/do território para, coletivamente, formularmos 
novas ações que levem à superação de problemas que 
nos afastam do trabalho decente.

Então, fica aqui o nosso agradecimento aos cole-
gas professores, alunos, ao Fórum Regional de Econo-
mia Solidária, à Cáritas Diocesana e a todos os que se 
agregaram a esse projeto, na esperança de que ele seja 
um disparador de muitos outros trabalhos coletivos em 
prol de uma outra economia que preza pela solidarie-
dade, pela sustentabilidade, pela gestão compartilhada, 
fazendo frente a um mundo cada vez mais competitivo, 
desigual e individualista. É assim que pensamos uma 

universidade comunitária, é assim que pensamos a ex-
tensão universitária: um processo que transversaliza 
as relações, empodera as pessoas, transforma a todos, 
produzindo algo novo e condizente com a dignidade hu-
mana.

Fica lançado o convite à leitura e à continuidade 
do debate em torno do avanço e da superação das múlti-
plas necessidades desses empreendimentos. Aqui fica o 
registro de que ainda há muito por fazer, assim ficamos 
à espera de novas investigações e de novos diálogos que, 
pela voz desses e de tantos outros atores, possam trazer 
novos alentos e perspectivas.

Bernadete Maria Dalmolin Vice-Reitora de Extensão e Assuntos 
Comunitários da Universidade de Passo Fundo, RS
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O projeto de Extensão Universitária e Trabalho 
Decente: assessoria em economia solidária 
no município de Passo Fundo, desenvolvido 

na Universidade de Passo Fundo (UPF), no Rio 
Grande do Sul, teve seu início em 2005, no projeto de 
acolhimento e atendimento psicológico multidisciplinar 
para pessoas desempregadas ou em vias de perder o 
emprego, proposto pelas acadêmicas Camila Oldra 
e Daniela Gehm Moraes, no Centro de Psicologia 
Aplicada, vinculado ao curso de Psicologia.

O projeto fortaleceu-se em 2006, com o ingresso de 
uma professora e de alunas do curso de Serviço Social, 
tendo sido institucionalizado em 2007 com o nome de 
Projeto de Atendimento a Sujeitos e Grupos Sociais em 
Situação de Vulnerabilidade, decorrente da impossibili-
dade de acesso ao trabalho. A nova proposta contemplou 
a realização de um trabalho descentralizado em quatro 
bairros da cidade: Jabuticabal, Vila Donária, Beira Tri-
lho/Valinhos e José Alexandre Zachia. Tal escolha sus-
tentava-se nos dados preliminares do processo diagnós-
tico do Projeto de Educação e Cidadania UPFTV, que 
indicavam, principalmente, nesses bairros, a proble-
mática do desemprego como sendo uma das principais 
causas de doenças relacionadas ao sofrimento psíquico. 
Tratava-se de um novo modo de olhar para um conjunto 

de sintomatologias que, à primeira vista, pareciam ma-
nifestar as inúmeras dificuldades pessoais e familiares 
em conviver com o desemprego, não com o trabalho.

Um elemento importante, identificado nas realida-
des desses bairros, trabalhadas no ano de 2007, foi o sig-
nificativo número de jovens que transitavam sem cessar 
pelas ruas, à procura de perspectivas de trabalho, as 
quais, a cada dia, pareciam tornarem-se mais distante, 
a começar pela distância geográfica dos bairros em re-
lação ao centro da cidade. Nesse sentido, a proposta de 
trabalho para o ano de 2008 foi a implementação de um 
projeto que pudesse, ao mesmo tempo, contemplar os 
sujeitos e as famílias que estavam vivenciando a expe-
riência do desemprego e do não trabalho, muitos desses, 
jovens, apresentando diferentes modos de sofrimento. 
Ainda, buscava-se oportunizar a criação de estratégias 
individuais e coletivas de inserção produtiva. 

Nesse período, buscou-se desenvolver metodologias 
de estudo e intervenção que tivessem como foco o for-
talecimento dos sujeitos para a inserção em espaços de 
trabalho e emprego com base no cuidado à saúde men-
tal e na construção de alternativas voltadas à econo-
mia solidária. A proposta implicava criar vínculos com 
as pessoas que nela se envolvessem, e não apenas uma 
intervenção pontual. À medida que pessoas sentiam-se 
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acolhidas por meio do contato com os docentes, discentes 
e líderes comunitários, elas buscavam, além do atendi-
mento individual, realizado nas clínicas-escola do cur-
so de Psicologia da UPF, o atendimento familiar. Com a 
modalidade grupal, asseguravam-se espaços de fala e de 
elaboração de suportes psíquicos e comunitários para o 
enfrentamento de desemprego e do não trabalho.

É aí que se destaca a importância de fortalecer a 
parceria com profissionais de outras áreas da universi-
dade.  Além da psicologia  e do serviço  social,  buscou-se 
a aproximação com a antropologia, a sociologia, as artes 
visuais, o direito e as ciências econômicas; também com 
a Cáritas Diocesana, que proporcionava suporte meto-
dológico à proposta do projeto.

Tendo em vista a capacidade operacional da equipe 
e o fato de os bairros Jabuticabal, Beira Trilho/Valinhos 
e José Alexandre Zachia apresentarem um esvaziamen-
to na participação dos sujeitos, a prioridade de atendi-
mento a sujeitos trabalhadores(as) desempregados(as) 
e/ou em vias de perder o emprego, nos anos de 2009 e 
2010, foi mantida somente para os residentes da Vila 
Donária, via Associação de Mulheres Amigas da Vila. 
Assim, criou-se, na Vila Donária, a partir do projeto, 
uma rede de possibilidades que se materializaram de di-
ferentes formas no cotidiano de cada indivíduo que dele 
participava. O desafio da equipe, dos grupos e das par-
cerias foi a intervenção nas dificuldades apresentadas, 
visando fortalecer e instrumentalizar seus integrantes 
a resolver conflitos, a criar soluções e a produzir, mesmo 
em cenário adverso, compreendendo as diferenças e va-
lorizando as potencialidades.

O que representou um avanço na Vila Donária, no 
período referido, foi o início de uma pesquisa, que tinha 
o objetivo de permitir maior compreensão das estraté-
gias e implicações da experiência de desemprego e do 
não trabalho nessas famílias, o que indicava a possibi-
lidade de se pensar metodologias de intervenção com 
esses grupos sociais e a instauração de dois grupos de 
geração de trabalho e renda: confecção/costura e produ-
tos em papel reciclado. Após o assessoramento técnico 
da equipe do projeto e das parcerias estabelecidas, ru-
mou-se para a construção da autonomia, iniciada pela 
problematização, troca de informações e reflexão para a 
ação. Essa nova etapa pressupunha o estabelecimento 
de novas parcerias e a obtenção de novos resultados, evi-
denciando, em médio e longo prazo, a autossustentabili-
dade das famílias vinculadas aos projetos. Agregou-se a 
esses avanços o trabalho sustentado em um aporte teó-
rico, que possibilitava refletir a partir das experiências 
e dos significados vivenciados pelos sujeitos, compreen-
didos como elementos fundamentais no planejamento 
do trabalho em equipe.

No ano de 2012, a equipe partiu para uma nova lei-
tura de realidade, voltada ao acompanhamento e ao for-
talecimento do Fórum de Economia Solidária (Freps). O 
principal eixo de trabalho intitulou-se Inserção produti-
va e trabalho decente: assessoria em economia solidária 
no município de Passo Fundo/RS. Essa dimensão consti-
tuiu-se em um processo de assessoramento e acompanha-
mento das práticas de inserção produtiva e de economia 
solidária, desenvolvidas no município por meio do Freps. 
A equipe passou a dedicar-se especialmente à realização 
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de um diagnóstico, no sentido de melhor conhecer e com-
preender a realidade dos grupos de economia solidária 
existentes no município de Passo Fundo. Desde então, o 
diagnóstico trouxe elementos que permitiram pensar a 
assessoria aos empreendimentos de economia solidária, 
diante da ausência de clareza no que tange à economia 
solidária e a seus diferentes vieses: associações, coopera-
tivismo, formas solidárias de organização.

Ainda, a vinculação do projeto às políticas sociais 
busca difundir e fortalecer os empreendimentos auto-
gestionários por meio de ações de fomento, assistência 
técnica e promoção de tecnologias adequadas ao desen-
volvimento da economia solidária, assim como elaborar 
e propor medidas de articulação entre os empreendi-
mentos.

Em relação à formação acadêmica, observa-se que 
o projeto incentiva os acadêmicos na elaboração dos seus 
projetos de pesquisa e dos seus trabalhos de conclusão 
de curso. Esse percurso qualifica a equipe do projeto no 
seu todo, considerando que a construção de conhecimen-
to pressupõe a revisão/reconstrução de conceitos, pre-
parando o estudante e os professores envolvidos para a 
escuta/percepção/construção de outros saberes, que não 
os exclusivamente científicos e acadêmicos. Enfatiza-se 
que a troca de conhecimentos, que acontece entre a equi-
pe e os sujeitos participantes dos empreendimentos, é 
vital para a produção de saberes coletivos e para a cons-
trução de novas perspectivas e possibilidades de relação 
e trabalho comuns. 
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O presente estudo constitui-se em um esforço 
de reconhecimento empírico acerca das 
realidades dos grupos e empreendimentos de 

economia solidária estabelecidos em Passo Fundo. O 
estudo, iniciado em 2013 e concluído em 2014, buscou 
identificar e levantar aspectos da realidade vivenciada 
pelos sujeitos e grupos que trabalham na perspectiva 
da economia solidária no município. O projeto que 
dá origem ao estudo constitui-se de uma proposta 
transdisciplinar, congregando os cursos de Ciências 
Contábeis, Ciências Econômicas, Psicologia, Serviço 
Social e Direito bem como os da área de Ciências 
Sociais da UPF. Em seu percurso metodológico, parte-
se de pressupostos da pesquisa-intervenção e, também, 
da cartografia, como possibilidades teóricas no campo 
das ciências humanas e sociais.

O presente estudo apresenta-se com caráter ex-
ploratório, de abordagem quantitativa. Assim, apresen-
tam-se os resultados do primeiro mapeamento dos em-
preendimentos solidários em Passo Fundo, em termos 
do levantamento primário dos dados. Destaca-se a uti-
lização da estatística descritiva simples, com frequên-
cia absoluta e relativa. A seguir, apresenta-se o delinea-
mento do estudo, sob a forma de etapas metodológicas: 

a)  aproximações com a realidade dos empreendi-
mentos: viabilização da pesquisa. Em 2013, a 
equipe do projeto de extensão visitou alguns em-
preendimentos, etapa compreendida como uma 
fase exploratória da pesquisa, quando foi possí-
vel obter subsídios para a elaboração dos instru-
mentos de coleta de dados, definição da amostra 
e demais estratégias de realização da pesquisa. 
Nesse período, elaborou-se o projeto, que teve a 
devida tramitação, e autorização, no Comitê de 
Ética em Pesquisa;

b)  delineamento e organização do estudo: em mar-
ço e abril de 2014, a equipe revisou a listagens 
dos empreendimentos, fornecidas pela Cáritas 
Diocesana e pelo Fórum Regional de Economia 
Solidária de Passo Fundo. Essa revisão consti-
tuiu-se de contato telefônico com os empreende-
dores  listados para a conferência de dados, tais 
como nome, número de participantes e, também, 
para saber se o empreendimento era considera-
do de economia solidária. Assim, foram indica-
dos 83 empreendimentos no município de Passo 
Fundo, que eram identificados como pertencen-
tes à economia solidária. Ressalta-se que esse 
foi o critério de definição de população da pes-

2 METODOLOGIA
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quisa – aqueles que se consideravam vinculados 
a entidades representativas e/ou se autodenomi-
navam empreendedores de economia solidária. 
Considerando o percurso de construção do estu-
do, a equipe experienciou dificuldades iniciais 
relacionadas às listagens que, em muitos casos, 
não apresentavam dados atualizados, o que exi-
giu a formulação de diferentes estratégias, como 
telefonemas, visitas in loco e encontros coletivos. 
Constatou-se então que, dos 83 empreendimen-
tos sinalizados pelas entidades representativas, 
em onze deles, seus proprietários declararam-se 
como não mais sendo empreendedores de econo-
mia solidária. Os que se consideram empreen-
dimento de economia solidária totalizaram 72. 
Cumpre destacar que a equipe de coleta de da-
dos constitui-se de professores e alunos vincula-
dos ao projeto (bolsistas de extensão e extensio-
nistas voluntários);

c)  critérios de amostragem e caracterização: consi-
derando a perspectiva de amplitude do estudo, 
definiu-se que a equipe trabalharia com uma 
amostra que contemplasse a visita a, pelo me-
nos, 50% dos empreendimentos, cujos critérios 
de elegibilidade foram segmento, território e a 
que tipo de entidade representativa estava vin-
culado (Cáritas e/ou Freps). As entrevistas foram 
realizadas mediante agendamento prévio e com 
a autorização do(s) membro(s) dos empreendi-
mentos. Quanto aos bairros/territórios, onde se 
situavam os empreendimentos, destaca-se que o 

município de Passo Fundo tem mais de oitenta 
bairros catalogados. Para o diagnóstico, foram 
visitados 35 empreendimentos em 34 bairros. 
Quanto aos segmentos, foram entrevistados su-
jeitos vinculados aos setores de alimentos, arte-
sanato, reciclagem, ervas medicinais (autodeno-
minação) ou instituições sociais que executam 
projetos de economia solidária, assim como enti-
dades colaborativas (associações e organizações 
não governamentais). Quanto à vinculação com 
entidade representativa, os empreendedores de-
finiram-se como vinculados à Cáritas, ao Freps 
e à Cáritas e ao Freps;

d) o contato com os sujeitos, a coleta de dados: nes-
sa etapa, realizada entre os meses de maio e ju-
nho, estabeleceu-se um período de intenso con-
tato com os sujeitos da pesquisa. Com um rotei-
ro de questões estruturadas, a equipe visitou 35 
empreendedores, a maioria no local de trabalho 
(que muitas vezes coincide com o local de mora-
dia). Esse momento de visita possibilitou além 
da realização da entrevista, também a escuta 
dos sujeitos, bem como a identificação de suas 
dificuldades e potencialidades. Além das entre-
vistas, foram também realizadas reuniões com 
segmentos específicos, como o do artesanato, no 
sentido de compreender melhor algumas estra-
tégias de realização do trabalho;

e) organização dos dados: essa etapa aconteceu en-
tre os meses de julho e outubro de 2014. Além da 
organização dos dados e resultados, foi feito um 
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trabalho de revisão bibliográfica e identificação 
de estudos semelhantes, o que contribuiu para 
a definição do método de análise. As variáveis 
foram definidas de forma a traçar um perfil de 
atuação. Ainda em pré-análise, a equipe orga-
nizou uma etapa de discussão dos dados com os 
sujeitos já entrevistados dos empreendimentos 
solidários, momento que permitiu a ampliação 
das reflexões sobre os dados com os sujeitos dos 
empreendimentos. Esse estágio foi muito rele-
vante, já que os sujeitos envolvidos na pesquisa 
puderam conhecer os dados preliminares, dialo-
gar a respeito, posicionando-se sobre as possí-
veis configurações do resultado do estudo;

f)  escrita do relatório final: essa etapa consistiu na 
sistematização e elaboração dos textos que con-
templam a análise dos dados.
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O município de Passo Fundo, em seus 159 anos de 
existência, consolidou sua dinâmica produtiva 
no setor terciário (comércio e serviços). Embora, 

nos anos 1960, fosse possível identificar um conjunto 
importante de empresas do setor industrial, sobretudo 
nos ramos da indústria de alimentos e de madeira e, 
em um período mais recente, tenha atraído empresas 
de grande porte para o setor, o município apresenta 
uma nítida divisão do trabalho no setor de serviços, 
com ênfase nas atividades de ensino e saúde (FEE, 
2014; IBGE, 2014). Com seus 184.869 habitantes 
(Censo de 2010), enquadra-se no contexto das cidades 
médias (entre 100 mil e 500 mil habitantes), que 
estão atraindo capital e trabalho. De outra parte, se o 
município costumava ser referenciado como “terra de 
passagem” nos tempos mais remotos, percebe-se que 
há uma tendência atual de crescimento do índice de 
fixação de seus habitantes. Enquanto em 2000, 63,0% 
dos habitantes declararam, pelos dados censitários, que 
eram naturais do município, em 2010, essa proporção 
passou para 64,4% (MORETTO, 2007; IBGE, 2014).

Ao realizar o mapeamento da realidade cooperati-
va e solidária no município de Passo Fundo, diferentes 
dados foram identificados e, teoricamente, discutidos. A 
seguir, serão apresentados alguns dos dados mais rele-

vantes para se pensar essa realidade. Esses dados con-
solidam a perspectiva de intervenção, nos moldes defini-
dos como de incubação de empreendimentos e cooperati-
vas de economia solidária.

Os dados apresentados na sequência foram funda-
mentados nas seguintes categorias de análise: i) ativi-
dades produtivas desenvolvidas; ii) localização dos em-
preendimentos; iii) aspectos formais de funcionamento; 
iv) tempo de atuação; v) número de participantes; vi) 
processo de trabalho; vii) forma de divulgação e de co-
mercialização dos bens e serviços produzidos; viii) fato-
res determinantes para o surgimento; ix) concepção de 
economia solidária.

 3.1 Atividades produtivas   
 desenvolvidas 

Ao serem perguntados sobre o tipo de atividade 
produtiva realizada, os responsáveis pelo empreendi-
mento responderam de forma livre. Posteriormente, 
essas respostas foram agrupadas conforme a Classifi-
cação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), a 
partir de suas classes e subclasse como pode ser visto na  
Tabela 1.

3 DADOS E DESDOBRAMENTOS DE UMA 
                PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
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Tabela 1: Distribuição das atividades produtivas desenvolvidas pelos empre-
endimentos pesquisados em termos das classes e subclasses do 
CNAE, frequência absoluta e relativa (%)

Classes e subclasses do CNAE Frequência
absoluta

Frequência
relativa (%)

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PROD. FLORESTAL, 
PESCA E AQUIC.

3 9,7

Agricultura, pecuária e serviços relacionados
Horticultura e floricultura
Horticultura 1
Pecuária
Criação de animais não especificados anteriormente
Apicultura 2
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 25 80,6
Fabricação de produtos alimentícios
Abate e fabricação de produtos de carne
Abate de suínos, aves e outros pequenos animais 1
Matadouro abate de suínos sob contrato 1
Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes 1
Fabricação de outros produtos alimentícios 9
Fabricação de produtos têxteis
Fabricação de outros produtos têxteis não especificados 
anteriormente

4

Fabricação de produtos diversos
Fabricação de outros produtos diversos não especificados 
anteriormente 

9

ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE 
RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO

3 9,7

Coleta, tratamento e disposição de resíduos, recuperação 
de materiais 
Recuperação de materiais 3
TOTAL 31 100,0
Fonte: primária, 2013-2014.

Nota: dos 35 empreendimentos pesquisados, quatro não se enquadram como ativida-
de econômica, são entidades de apoio e projetos sociais.

Os dados apresentados na Tabela 1 permitem iden-
tificar uma predominância nas atividades associadas às 
indústrias de transformação (80,6%), sobretudo, na sub-

classe de fabricação de produtos alimentícios. Os demais 
empreendimentos estão classificados como integrantes 
do setor primário, na classe agricultura, pecuária, pro-
dução florestal, pesca e aquicultura (9,7%), nas subclas-
ses da horticultura e apicultura e no setor terciário, na 
classe água, esgoto, atividades de festão de resíduos e 
descontaminação (9,7%), na subclasse recuperação de 
materiais. Os dados apontam para o fortalecimento de 
setores que não fazem parte do diferencial produtivo 
local, focalizado no setor terciário. Outra característica 
que pode ser pontuada é o baixo nível de especialização 
das atividades desenvolvidas, por meio de baixo nível 
tecnológico e intenso emprego do fator trabalho.

No âmbito do setor primário, além do mel, produto 
da apicultura, estão as ervas medicinais, para produção 
de chás fitoterápicos (folhas, talos e sementes), além de 
essências utilizadas na produção de unguentos. Na in-
dústria de transformação, estão incluídos os produtos e 
subprodutos do abate de suínos e aves, além da fabrica-
ção de pães, bolos, cucas, biscoitos, salgados e alimentos 
quentes e congelados. Identifica-se, ainda, a produção 
de derivados da linha das frutas nativas, com a pro-
dução de polpa, bolachas, sorvetes, paçoca, compotas e 
sucos. Paralelamente, esses produtores comercializam 
não apenas os seus produtos, mas cereais, grãos, fari-
nhas, encapsulados, produtos sem lactose, sem glúten, 
diet, frutas secas e cristalizadas. Como outros produtos 
transformados estão os produtos têxteis, na forma de 
roupas de tricô e crochê, cortinas, colchas, toalhas de 
mesa, tapetes ou almofadas confeccionados com fios di-
versos, além de outros produtos na modalidade artesa-
nal, elaborados a partir de madeira, tecido, vidro, metal, 
cerâmica e sementes. Por fim, na classe de serviços, a 
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reciclagem ocorre por meio da coleta e da recuperação de 
papel, plástico, latas, alumínios, embalagem longa vida, 
ferro, vidro e cobre.

Tabela 2: Relação dos produtos elaborados pelos empreendimentos solidá-
rios pesquisados, frequência absoluta e frequência relativa (%)

Produtos Frequência
absoluta

Frequência
relativa (%)

Não informado/não se aplica 4 11,4
Agendas, blocos e cartões em material reciclado 1 2,9
Alimentos especiais, sem glúten, diet 1 2,9
Artigos de decoração com madeira, vidro, EVA, tecido 
e fios 2 5,7

Artigos de decoração em madeira e arame 1 2,9
Artigos de decoração em tecido, sementes naturais e 
crochê 1 2,9

Artigos para casa em tecido e fios 1 2,9
Artigos para decoração em madeira, vidro, EVA, tecido, 
crochê 1 2,9

bolos, bolachas, polpa de sucos, compotas de frutas 1 2,9
Buffet de comida 1 2,9
Chás, unguentos, pomadas 1 2,9
Crepes e frutas com cobertura de chocolate 1 2,9
Derivados de carne suína 2 5,7
Docinhos para festas 1 2,9
Docinhos e salgados para festas 1 2,9
Mel 2 5,7
Molduras e telas para pintura 1 2,9
Molduras em geral 1 2,9
Pães, bolos, salgadinhos para festas 1 2,9
Pães, cucas, artesanato em EVA e panos de prato 1 2,9
Pães, cucas, bolachas e biscoitos 1 2,9
Pães, cucas, bolos, bolachas e biscoitos 1 2,9
Peças em MDF, cerâmica e EVA, restauração de móveis 1 2,9
Peças em tricô e crochê 1 2,9
Reciclagem de papel, papelão, vidro, alumínio e plástico 3 8,6
Roupas de bebê, artigos de uso no lar, em crochê 1 2,9
Sapatinhos de bebê 1 2,9
Total 35 100,0
Fonte: primária, 2013-2014.

A Tabela 2, que lista a relação dos produtos ela-
borados pelos empreendimentos solidários pesquisados, 
apresenta uma ampla diversidade e complexidade dos 
produtos produzidos. Apesar da proximidade de algu-
mas categorias apresentadas, tais como pães, cucas e 
docinhos, optou-se por agrupar pelo conjunto dos pro-
dutos produzidos, demonstrando suas especificidades, 
que configuram, muitas vezes, diferenciais em relação à 
concorrência com as empresas tradicionais locais. A op-
ção pela construção de categorias que, apesar de muito 
parecidas, respeitam as diferenças econômicas entre os 
empreendimentos, onde em uns, os biscoitos são produ-
zidos juntamente com pães e cucas, e em outros, os bolos 
figuram como a produção de produtos diferenciais.

Os empreendimentos pesquisados apresentam 
uma amostra da grande diversidade de matérias-pri-
mas utilizadas, apontando para um potencial de fortale-
cimento e aprimoramento da produção. Essa realidade 
define o alto grau de complexidade que uma interven-
ção de incubação, ou assessoria, demandaria em relação 
às necessidades distintas, encontradas em cada um dos 
empreendimentos. Portanto, torna-se ainda mais com-
plexa, se considerar-se que os locais de trabalho apre-
sentam características altamente diversas.

Entre esses segmentos, foram identificadas coope-
rativas, associações e microempresas. Nas categorias 
apresentadas, a que merece maior detalhamento é a de 
projeto social. Nos três empreendimentos considerados 
a posteriori como projetos sociais, configuram espaços 
que viabilizam, amparam e sustentam projetos já insti-
tuídos.
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 3.2 Localização dos   
 empreendimentos

Dos 35 empreendimentos mapeados, a maioria é 
constituída por pequenos empreendimentos, cuja forma-
ção e estrutura caracterizam-se como individuais e/ou 
familiares e estão localizados  em quinze bairros e em 
comunidades na zona rural do município, como mostra 
a Tabela 3.

Tabela 3: Localização dos empreendimentos solidários pesquisados, zona 
urbana (bairros) e zona rural, frequência absoluta e relativa (%)

Frequência 
absoluta

Frequência relativa 
(%)

Não informado 1 2,9
Boqueirão 3 8,6
Centro 6 17,1
Cruzeiro 1 2,9
Leão XIII 1 2,9
Operária 1 2,9
Petrópolis 2 5,7
Planaltina 1 2,9
Santa Maria 2 5,7
Santa Marta 2 5,7
São Cristóvão 3 8,6
Vera Cruz 1 2,9
Vila Donária 1 2,9
Vila Isabel 1 2,9
Vila Luiza 1 2,9
Vila Popular 1 2,9
Zona rural 7 20,0
Total 35 100,0

Fonte: primária, 2013-2014.

Na Tabela 3, é possível identificar uma presença 
importante de empreendimentos na zona rural, sete 
(20,0%), seguidos, em área urbana, no centro, seis 
(17,1%). Porém, a pulverização e representatividade dos 
empreendimentos distribuídos em outros catorze bair-
ros ressalta a emergência de novas experiências de pro-
tagonismo de geração de emprego e renda em diferentes 
pontos do município de Passo Fundo.

No levantamento dos dados, foi perguntado em que 
local as atividades produtivas eram realizadas. Distin-
tos espaços foram identificados, como é possível visuali-
zar no Gráfico 1.

Gráfico 1: Distribuição do tipo de espaço utilizado para a atividade produtiva 
dos empreendimentos solidários pesquisados, frequência relativa 
(%)

Fonte: primária, 2013-2014.
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É possível observar, no Gráfico 2, que a maior par-
te da produção é feita na própria residência, catorze 
(40,0%), o que demonstra uma forte relação entre o co-
tidiano familiar e de trabalho desses empreendedores 
solidários. Outros cinco (14,3%) desenvolvem suas ativi-
dades em salas comerciais, seguidos por três (8,6%) que 
estão lotados em galpões, por dois (5,7%) em pavilhões e 
por dois (5,7%) que são desenvolvidos em propriedades 
rurais. Os demais estão distribuídos na opção não iden-
tificado (2,9%), além do Centro de Tecnologias Alternati-
vas Populares (Cetap) (2,9%), em escola pública (2,9%), 
na feira do produtor (2,9%), em igreja (2,9%), itinerante 
(2,9%), em salas cedidas pelo município (2,9%) e em pa-
vilhão cedido pelo município.

O que esse gráfico revela, em grande medida, é a 
emergência de microeconomias domésticas, em que a 
vida doméstica abre espaço para atividades produtivas. 
Além disso, o trabalho é realizado nos locais de exposi-
ção e venda, sendo os mais comuns nas praças da cida-
de, nas feiras, nos salões das igrejas e da comunidade. 
A  maioria das entrevistas foram realizadas no próprio 
local do empreendimento, o que permitiu observar as 
condições do ambiente de trabalho, ou seja, foram ob-
servadas as instalações físicas, o tipo de construção, as 
condições de conforto e higiene.

Importante salientar que, nos empreendimentos, fo-
ram encontradas, na sede, duas finalidades distintas. Em 
alguns casos, a produção e a comercialização ocorrem no 
mesmo local. Em outros, a comercialização e a produção 
ocorrem em espaços distintos, o que torna o mapeamento 
das sedes algo complexo e, muitas vezes, indefinido.

 3.3 Aspectos formais de  
 funcionamento

Os empreendimentos solidários guardam carac-
terísticas semelhantes aos empreendimentos e partici-
pantes do que se chama economia informal. Isso porque 
o seu modo de organização e funcionamento não corres-
pondem aos modelos de gestão adotados em empresas 
competitivas na dinâmica capitalista. Alguns empreen-
dimentos, nesse sentido, são legalizados, registrados, 
prestam contas ao fisco, enquanto outros operam sem 
esse trâmite legal, sem registro ou, em muitos casos, 
com a carteira de artesão.

Gráfico 2: Distribuição dos empreendimentos solidários pesquisados em rela-
ção ao registro do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
frequências absoluta e relativa (%)

Fonte: primária, 2013-2014.
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Os dados obtidos indicam uma prevalência de em-
preendimentos informais legalizados (Gráfico 2), um to-
tal de 62,8%, seja por meio do registro do CNPJ ou com 
Bloco de Produtor. Dentre os que não possuem registro, 
cinco possuem carteira de artesão. Esses resultados são 
vistos como positivos, na medida em que o registro da 
atividade abre espaço em termos da ampliação de mer-
cado.

 3.4 Tempo de atuação

Muitos empreendimentos iniciados no contexto da 
dinâmica capitalista não resistem ao tempo. Em função 
da dificuldade de organização e das estratégias adota-
das em termos de competitividade, é elevada a taxa de 
mortalidade das empresas, sobretudo as pequenas.

No caso específico dos empreendimentos pesquisa-
dos, como se pode ver pelo Gráfico 3, um fato notável 
e positivo é a média elevada no tempo de atuação das 
atividades, com 9,71 anos. Os valores variaram de um 
a quarenta anos. Apenas 11,8% deles estão em atuação 
pelo tempo de até dois anos, período que caracteriza nor-
malmente o tempo de atividade dos pequenos empreen-
dimentos no país. De outra parte, 26,6% dos empreen-
dimentos solidários estão atuando há mais de dez anos. 
A maior parte deles, 61,8%, atua há um tempo igual ou 
superior a três anos e a até dez anos.

Gráfico 3: Histograma do tempo de atuação dos empreendimentos solidários 
pesquisados

Fonte: primária, 2013-2014.

O tempo de existência informado pelos participan-
tes não, necessariamente, coincide com o início formal 
do empreendimento. Alguns referem que o início se deu 
por meio do aprendizado, seja por um familiar, que já 
dominava determinado conhecimento, ou mesmo em 
cursos ou em atividade de trabalho formal, dentre ou-
tras formas.

A atuação dos empreendimentos solidários, por 
vezes, é complementada por outras atividades gerado-
ras de renda. Verifica-se, ainda, que alguns dependem 
inteiramente da renda obtida por meio do trabalho no 
empreendimento, sendo essa a principal renda da famí-
lia. Já outros, referem que os ganhos com a produção 
constituem apenas um complemento de outras fontes.
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Gráfico 4: Distribuição dos empreendimentos solidários pesquisados em rela-
ção à realização de outras formas de obtenção de renda, frequên-
cia relativa  (%)

46,9% 37,5%

  Sim  Sim, prestação de serviços  Sim, produção leiteira      Não 

Fonte: primária, 2013-2014.

O Gráfico 4 permite identificar que 46,9% dos em-
preendimentos pesquisados não têm outra forma de 
geração de renda. Os outros 54,1% apresentam outra 
forma de obtenção de renda, em diferentes atuações 
(37,5%), em que pese a prestação de serviços (12,5%) e a 
produção leiteira (3,1%).

 3.5 Número de participantes

Durante o mapeamento, foi apurado o número to-
tal de participantes que realizam as atividades produ-
tivas em cada empreendimento (Tabela 4). Os empre-
endimentos denominadas entidades de apoio por seus 
gestores, apresentaram frequências mais elevadas de 
participação, com 12, 22 e 350 participantes, e o projeto 
social com 88. Com exceção de um empreendimento na 

área de reciclagem, com 24 participantes, a frequência 
de participação é reduzida: nove (25,7%) contavam com 
apenas um e oito (22,9%) contavam com dois participan-
tes apenas. A moda para os participantes foi de um, e 
85,7% dos empreendimentos tinham até dez participan-
tes.

É possível observar que a maioria dos empreen-
dimentos caracterizados na modalidade cooperativa de 
trabalho revela um número reduzido de participantes. 
Esse fato já constituiria um impeditivo para a formali-
zação dos empreendimentos como cooperativas de tra-
balho, pois, para ser considerada como tal, a associação 
deve ser formada de pelo menos sete integrantes (só-
cios), que não sejam da mesma família, como dispõe a 
Lei nº 12.690/2012 (BRASIL, 2012).
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Tabela 4: Distribuição do número de participantes dos empreendimentos so-
lidários pesquisados, por tipo de atividade econômica, frequência 
absoluta

Número de 
participantes ALI ART ALI+ 

ART
Entidade 
de apoio Fito Projeto 

social RECIC Total

1 2 7 0 0 0 0 0 9

2 6 2 0 0 0 0 0 8

3 0 2 0 0 0 0 0 2

4 2 0 0 0 0 0 0 2

5 1 1 0 0 0 0 0 2

6 1 0 0 0 0 0 0 1

8 0 0 0 0 1 0 1 2

9 1 0 0 0 0 0 1 2

10 0 1 1 0 0 0 0 2

12 0 0 0 1 0 0 0 1

22 0 0 0 1 0 0 0 1

24 0 0 0 0 0 0 1 1

88 0 0 0 0 0 1 0 1

350 0 0 0 1 0 0 0 1

Total 13 13 1 3 1 1 3 35
Fonte: primária.
Nota: ALI = alimentação; ART = artesanato; Fito = fitoterápico; RECIC = reciclagem.

O Gráfico 5, por sua vez, permite observar as ti-
pologias de participação, no sentido de identificar um 
empreendimento individual, coletivo, familiar, do gêne-
ro feminino, masculino ou misto.

Gráfico 5: Tipologia dos empreendimentos solidários pesquisados em termos 
de organização social e gênero, participação % por categoria

Fonte: primária, 2015.

Fica evidente a forte participação do gênero fe-
minino, com 50,0% dos empreendimentos pesquisados; 
desses, 29,4% são empreendimentos de mulheres que 
atuam individualmente e em 20,6% deles as mulheres 
trabalham em parceria. Na sequência, estão os empre-
endimentos mistos (20,6%), os caracterizados pela atu-
ação do casal (17,6%), os empreendimentos geridos por 
homens, que atuam individualmente (5,9%), os geridos 
por homens trabalhando em parceria (2,9%) e, ainda, os 
empreendimentos com atuação da família (2,9%).

Em relação ao número de mulheres em empreendi-
mentos solidários no município de Passo Fundo, a predo-
minância explica-se de forma multifatorial. O primeiro 
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fator diz respeito aos segmentos de atuação preponde-
rantes localmente, ou seja, alimentos e artesanato, que 
são atividades historicamente realizadas por mulheres. 
O outro se refere ao fato de muitas atividades não terem 
fins lucrativos, isto é, são espaços que se destinam a se-
rem ocupacionais, pedagógicos e filantrópicos.

 3.6 O processo de trabalho

Os empreendimentos solidários sugerem a existên-
cia de processos de trabalho em grupos, por constituírem 
iniciativas de empreendimentos coletivos de natureza 
coletiva, com vínculos recíprocos entre seus participan-
tes (SINGER, 2003). A maioria dos empreendimentos 
pesquisados estabelece relações entre si, em ocasiões 
específicas, como a participação em feiras, ajuda mútua 
para algumas ações, mas que ainda não caracterizam 
uma relação de produção/comercialização em rede. Ape-
nas dois dos 34 empreendimentos solidários que infor-
maram sobre a relação com outros empreendimentos, 
indicaram não ter relação com os demais.

O levantamento identificou que 40,0% dos em-
preendimentos solidários pesquisados no município de 
Passo Fundo desenvolvem o processo de trabalho em 
pequenos grupos e que outros 8,6% de forma variável, 
ou seja, trabalham ora individual ora coletivamente  
(Gráfico 6).

Gráfico 6: Distribuição da forma de organização do processo de trabalho dos 
empreendimentos solidários pesquisados, frequência relativa (%)

Fonte: primária, 2013-2014.
Nota: trabalho em pequenos grupos (sim); trabalho individual, trabalho em pequenos grupos e 

individual (variável), não adota trabalho em pequenos grupos (não).

Percebe-se, ainda, uma presença importante de 
processos de trabalho individuais (25,7%) ou de empre-
endimentos com número maior de participantes que não 
costumam trabalhar em pequenos grupos (25,7%). Um 
dos motivos associados a esse resultado é a baixa densi-
dade dos empreendimentos pesquisados, o que, de certa 
forma, dificulta a realização de trabalhos de forma co-
letiva ou mesmo a manutenção do coletivo com maior 
número de integrantes.

De outra parte, observando-se a dedicação dos par-
ticipantes dos empreendimentos solidários pesquisados, 
é possível perceber uma frequência significativa, com a 
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maioria dos participantes dedicando-se diariamente ao 
empreendimento. A Tabela 5 apresenta as peculiarida-
des da periodicidade da jornada de trabalho nesses em-
preendimentos.

Tabela 5: Distribuição da jornada de trabalho, por periodicidade, dos empre-
endimentos solidários pesquisados, frequências absoluta e relativa 
(%)

Periodicidade Frequência 
absoluta Frequência relativa (%)

Semanalmente 22,9

8h 2 5,7

Finais de semana 1 2,9

12h a 24h 5 14,3

Diariamente 60,1

3h 2 5,7

4h 3 8,6

5h 3 8,6

8h 9 25,7

12h 1 2,9

Full time 2 5,7

Noites e finais de semana 1 2,9

Por demanda 6 17,1

Total 35 100,0

Fonte: primária, 2013-2014.

Os dados da Tabela 5 permitem identificar uma 
característica importante desses empreendimentos, a 
instabilidade da demanda, pois, em muitos casos, os em-
preendimentos dependem da demanda, ou seja, a pro-
dução é feita mediante pedido (17,1%). Outros empre-
endimentos são realizados com periodicidade semanal 
(22,9%), em alguns dias e turnos da semana, ou apenas 
em finais de semana. Todavia, a maior parte deles regis-
tra uma jornada diária, em 60,1% dos empreendimentos 
pesquisado, sendo que a frequência mais elevada ocorre 
para oito ou mais horas diárias.

 3.7 Forma de divulgação e de  
 comercialização dos bens e serviços  
 produzidos

Quando perguntados acerca da forma como divul-
gam seus produtos, os entrevistados informaram, em 
sua maioria, que a divulgação (Gráfico 7) se dá, pre-
ferencialmente, pelo “boca a boca” (23), pelas redes 
sociais (10), em feiras (9), por cartões e materiais im-
pressos (9), por telefone (8), em entidades ligadas aos 
empreendimentos (4), pelos meios de comunicação (3) e 
em eventos (3).
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Gráfico 7: Distribuição da forma de divulgação dos empreendimentos  solidá-
rios pesquisados, frequência absoluta

Fonte: primária, 2013-2014.

Já em relação ao modo de comercialização ou de 
venda dos produtos dos empreendimentos solidários 
pesquisados (Gráfico 8), percebe-se maior frequência na 
forma direta, em feiras e eventos relacionados à econo-
mia solidária, no local de fabricação, em casa, nas esco-
las, nos restaurantes, nos salões de igrejas, por meio de 
conhecidos ou vizinhos, em festas de aniversários, em 
formaturas, em batizados, nos mercados, nas padarias, 
em espaços públicos.

Gráfico 8: Distribuição dos locais de venda dos empreendimentos solidários 
pesquisados, frequência absoluta

Fonte: primária, 2013-2014.

Esses empreendimentos apontam para a materia-
lização de um protagonismo que aprende com a práti-
ca cotidiana de produção e de comercialização. Assim, 
observa-se que a forma de divulgar e vender revela a 
inexistência de uma rede solidária de sustentabilidade 
coletiva, mas com possibilidade de materialização.

 3.8 Fatores determinantes para o  
surgimento

Vários foram os motivos que deram início aos em-
preendimentos. Destacam-se, entre eles, a necessidade 
de sustentar a família após a morte de um familiar, a 
iniciativa de um grupo de agricultores, o resultado de 
um projeto comunitário de uma igreja, a continuação de 
uma atividade da família, a necessidade de sobrevivên-
cia, o incentivo de amigos e clientes, a crise financeira 
familiar, a dificuldade de ingressar no mercado de tra-
balho formal.



24

Quanto à possibilidade de qualificação em relação 
à produção, alguns empreendedores solidários disseram 
não precisar de qualificação/atualização. Eles têm uma 
percepção de que aquilo que sabem é o suficiente para 
continuar produzindo seus produtos. No entanto, outros 
mostraram interesse em buscar qualificação. Contudo, 
ao mesmo tempo, os últimos referem que, nem sempre, 
os cursos estão disponíveis e acessíveis.

Muitos relataram já terem recebido assessoria (22 
de 34 entrevistados) de diversas entidades em várias 
áreas, desde a produção e o gerenciamento até a comer-
cialização. O destaque, nesse sentido, vai para o papel 
da Cáritas, da Emater, do Sebrae, seguidos pelo Cetap, 
pela UPF, pelo Freps, pelo governo do estado do Rio 
Grande do Sul, pelo Instituto Menino Jesus, pelo Centro 
de Educação e Assessoramento Popular, pela Prefeitura 
Municipal de Passo Fundo, pela Coonalter, pela Associa-
ção Gaúcha de Artesãos, pela Socrebe, pela Rede Notre 
Dame, além de projetos sociais.

 3.9 Concepção de economia   
solidária

Nesse mapeamento, além dos dados quantitativos 
já apresentados, foi possível também identificar nas fa-
las dos cooperados, diferentes interpretações e sentidos 
conferidos à economia solidária. Foi perguntado aos re-
presentantes de cada uma das cooperativas visitadas: 
O que você entende por economia solidária? Nas respos-
tas, emergem sentidos e valores distintos. O que está em 

jogo nas respostas, não é a busca por respostas certas ou 
erradas, até porque esse tipo de postura não pode exis-
tir quando fala-se de um movimento social que emerge 
de práticas que constituem processos de transformação. 
Entende-se que a existência de definições teóricas e aca-
dêmicas para as definições do que seja a economia soli-
dária não podem ser definidores de critérios fechados do 
que são práticas solidárias e o que não fazem parte da 
economia solidária. Para esta pesquisa, partiu-se de um 
entendimento compartilhado de que, quem define o que 
é a economia solidária, precisa ser escutado e compreen-
dido dentro do seu contexto social, cultural e local.

Os dados qualitativos estão longe de materializar 
uma identidade, essas respostas apresentam relações 
possíveis entre esse movimento e as pessoas que residem 
na cidade de Passo Fundo. Primeiramente, porque essa 
questão foi feita a quem se colocou como o informante da 
pesquisa, um dos indivíduos que, no momento a entre-
vista, representava a cooperativa da qual fazia, ou ain-
da faz, parte, e não como um indivíduo ou uma liderança 
democraticamente escolhida para ser entrevistada como 
representante do empreendimento. As respostas aca-
bam materializando uma ideia coletiva, de quem parou 
de trabalhar e produzir, para atender a uma entrevista 
de pesquisa, por isso mesmo as respostas estão identifi-
cadas pelo espaço de trabalho, e não pelo nome, idade ou 
gênero de quem respondeu às perguntas. Outra questão, 
é que esses sentidos variam e se modificam pela expe-
riência, servindo aqui para materializar entendimentos 
que faziam sentido para os entrevistados no momento 
da pesquisa, mas que não podem ser entendidos como 
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sentidos fixos e congelados no tempo e no espaço, pois 
fazer parte de um empreendimento que se identifica 
com a economia solidária é um processo.

A exposição desses sentidos serve mais para com-
preender como, para quem vive e trabalha nesses mol-
des, a economia solidária é sentida e entendida em seu 
cotidiano. Se observar-se, por exemplo, uma fala bastan-
te representativa da dimensão local e comunitária, em 
que uma cooperada, ao definir o que é economia soli-
dária, afirma: “Bem da comunidade, bem das famílias 
e para as mulheres se ocuparem”. Esse entendimento 
revela a conexão do trabalho, relacionando-se com o es-
paço doméstico, comunitário, trazendo a dimensão local 
como um ingrediente muito importante para aquele es-
paço de trabalho e para o gênero predominante no espa-
ço de trabalho.

Pode-se identificar também falas que partem de 
diferentes contextos, formas de trabalho e de articula-
ção produtiva. No momento em que se revelam as falas, 
está-se revelando entendimentos que, muitas vezes, são 
construídos no dia a dia, no compartilhamento dos es-
paços comuns. Dito isso, passe-se a apresentar um con-
junto de falas que materializam o entendimento sobre 
economia solidária. Escolheu-se agrupar em falas que 
materializam possibilidades interpretativas comuns.

No que diz respeito ao que entendem por solida-
riedade, emergem respostas que materializam valores 
de forte influência cristã, tal como sinônimo de carida-
de, doação, ajuda, união, socialização. Esses sentidos 

revelam que em alguns espaços, existiria uma prepon-
derância do valor da solidariedade, como determinante, 
ficando a economia em segundo plano ou em situação 
de inexistência na concepção, como as seguintes falas 
expressam:

Quando as pessoas ficam com dó e ajudam e dão dinheiro 
para ajudar (cooperativa de recicladores).

Existe uma união de todos, aonde um ajuda os outros (coo-
perativa de artesanato). 

Nosso projeto é solidário, por ser uma ajuda mútua, a gente 
tem que ser solidário, não pode querer só para a gente (coo-
perativa de alimentação).

É muito bom, a gente aprende e tem convivência com as 
pessoas, fazer amizades (empreendimento de artesanato).

Dividir, compartilhar, quem tem mais, ajudar, dividir, isso é 
economia solidária. (empreendimento de artesanato).

É ajudar quem esta começando. Ajuda mútua, não individua-
lismo, fronteiras, se relacionar, ajudar. É grupo em totalidade, 
trabalhar em conjunto beneficiando o grupo (empreendimen-
to de artesanato).

Outro aspecto identificado em boa parte das res-
postas revela um movimento oposto ao primeiro, ou seja, 
o entendimento do elemento econômico se dá como valor 
central, ficando a solidariedade como apêndice da eco-
nomia, como é possível identificar nas seguintes falas:



26

Ajudar os outros a baixar custos (empreendimento de ali-
mentação).

É uma maneira diferente de fazer comércio, explica para o 
cliente da onde vem os produtos, fazer a troca, é baseado na 
troca (empreendimento de alimentação).

É juntar associações e trabalharem juntos, não ter chefe, 
dividir o dinheiro, unir-se para apoiar a diretoria, não gerar 
conflitos e fortalecer o grupo (cooperativa de recicladores).

Fomentar as pessoas a se organizarem, para entrar no mer-
cado de trabalho juntos com o reconhecimento de um com 
a produção do outro para que trabalhem juntos (cooperativa 
de alimentação).

Agregar valores, pessoas que produzem seus produtos para 
se sustentarem (empreendimento de artesanato).

Luz, água, várias formas são maneiras de economia, as co-
operativas são uma forma de cooperação (empreendimento 
de artesanato).

Vender o produto que produz (empreendimento de alimen-
tação).

Por fim, identifica-se concepções que apresentam 
um entendimento mais global, que leva em conta a 
questão ecológica, ampliando as conexões com os enten-
dimentos relacionados à união dos termos: economia e 
solidariedade, emergindo concepções distintas do que a 
conexão de dois termos tão distintos revela:

É respeitar a cultura e diversidade das pessoas, colaborar, 
participar, respeitar. Cuidar do meio ambiente, separar o lixo, 
reciclar o óleo e cuidar da saúde (empreendimento de ali-
mentação).

É um modo de viver economicamente, padrão social, ecoló-
gico e cultural, diferenciação de economia que é o capitalis-
mo (empreendimento do artesanato).

Existe uma dimensão política e democrática tam-
bém muito forte nas respostas, os empreendedores en-
tendem as relações de trabalho profundamente conecta-
das com igualdade e respeito mútuo, é um processo que 
compreende a educação como um conjunto de trocas, re-
lacionadas às redes de contatos que se estabelecem ao 
longo do processo:

É algo coletivo, da solidariedade, trabalhar reunido. É uma 
corrente de trabalhar e ensinar conhecimento, ser social e 
viver a diversidade (cooperativa de plantas medicinais).

Empreendimento onde  os participantes tomam decisões 
juntos, não tem patrão (cooperativa de recicladores).

A participação coletiva de um produto a oferecer para a po-
pulação (empreendimento de artesanato).

Quando trabalham por um fim, e podem fazer uma troca, 
onde cada um se ajuda, um troca de trabalho, de informação, 
de materiais. Ensina as pessoas que pedem, para repassar o 
conhecimento (empreendimento de  artesanato).

Diferentes formas, uma participar do fórum, reuniões, outra 
é a articulação da rede, troca de saberes, comprar e vender 
produtos de outros empreendimentos, fazendo essa troca 
(empreendimento de alimentação).

Um meio de produzir e ter a sustentabilidade sem agredir o 
meio ambiente estando sempre vivendo em grupo, porém 
promovendo a pessoa humana sem patrão e sem emprega-
do (empreendimento do artesanato).

É ajuda mútua, conversar criticamente e construtivamente, 
comprar e vender em grupo, caminhar junto, no mesmo nível 
(empreendimento de artesanato).

Interagir uma com a outra, unir-se, doar as sobras, ajudar, 
trabalhar coletivamente, não é só ganhar, mas também aju-
dar, saber dividir (cooperativa de alimentação).
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Sobre os dados apresentados neste estudo, há 
duas dimensões que referem possibilidades 
interpretativas para esse diagnóstico realizado. 

Primeiro, a dimensão processual, na qual a equipe, 
por meio do diário de campo, relatou impressões sobre 
os empreendimentos. Os sujeitos, suas inquietações 
e realidades que marcam o cotidiano do trabalho 
cooperativo foram assim mapeados. Dessa dimensão, 
pode-se destacar que, mesmo com a existência de um 
roteiro de questões estruturadas, essas não foram 
suficientes para compreender o universo de histórias, 
trajetórias e modos de subjetivação que se constituem 
por meio de experiências da economia solidária.

A segunda dimensão materializa dados quantitati-
vos, que sinalizam para a importância de novos espaços 
de reflexão da equipe e dos operadores das políticas pú-
blicas de economia solidária, nos níveis estadual e mu-
nicipal, dentre os quais se destacam:

a)  a fragilidade dos empreendimentos no que diz 
respeito à autogestão e constituição de processos 
democráticos e econômicos;

b)  a existência de indicativos de precarização do 
trabalho realizado, da informalidade, da tercei-
rização e do não acesso aos direitos sociais dos 
participantes;

c)  a quase unanimidade dos sujeitos entrevistados 
em relação à necessidade de assessoramento 
técnico aos empreendimentos;

d) a possibilidade de os sujeitos vinculados à eco-
nomia solidária reconhecerem suas identidades 
nos processos de trabalho;

e)  a pluralidade de concepções dos sujeitos vincula-
dos aos empreendimentos sobre o significado da 
economia solidária.

Esses e outros aspectos reforçam a perspectiva do 
projeto de extensão que pretende formular uma ação 
consistente de assessoramento aos empreendimentos, 
objetivando fortalecer a economia solidária no município 
de Passo Fundo. A identificação da centralidade das as-
sessorias no auxílio aos empreendimentos aponta para 
a relevância de uma universidade comunitária, como é 
o caso da Universidade de Passo Fundo, colocar-se como 
proponente de um projeto de extensão que aponte para 
a possibilidade de intervenção nessa perspectiva social 
e econômica.

O objetivo de incubar e assessorar empreendimen-
tos aponta para a consolidação de uma contrapartida 
com base no diagnóstico realizado. Essa ação não se es-

CONCLUSÕES
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gota na leitura da realidade, mas, sim, na consolidação 
de diversas necessidades desses empreendimentos e da 
experiência rica que acadêmicos e professores podem e 
devem vivenciar.

Pode-se afirmar que trabalhar na promoção de no-
vas formas de refletir sobre as relações de trabalho e, as-
sim, promover a assessoria de empreendimentos orien-
tados para o ideal da economia solidária, apresenta-se 
como um grande desafio. O trabalho realizado ultrapas-
sa os muros do espaço universitário, conectando os co-
nhecimentos acadêmicos, políticos, sociais e econômicos 
às necessidades dos empreendimentos.

Para tanto, a equipe constituída de modo interdis-
ciplinar, ao longo de seus quase dez anos, buscou criar e 
diversificar a partir da utilização de metodologias inter-
ventivas que pudessem garantir a tríade extensão, ensi-
no e pesquisa. Isso, por meio de produção de pesquisas, 
publicações e, agora, da proposta de uma intervenção na 
incubação de empreendimentos solidários.

O projeto possibilitou, gradativamente, a amplia-
ção dos pressupostos da formação dos professores e dos 
alunos envolvidos em sua realização. Foi possível cons-
truir vínculos e, de forma acadêmica, registrar a exis-
tência de espaços cooperativos que estão invisíveis nos 
atuais dados econômicos. Outro aspecto é a abertura 
gradual de novos diálogos com outras áreas e cursos, 
ampliando olhares e teorias que ajudam a refletir sobre 
a realidade do trabalho, nos moldes solidários.

Ao longo de toda a história, apesar das mudanças 
de ênfases e orientações teóricas e interdisciplinares, as 

ações sempre priorizaram o estímulo à liberdade, à au-
tonomia, à socialização e à criatividade dos acadêmicos 
e professores. Mais que um espaço formal de realização 
e produção de conhecimentos, o principal objetivo está 
alicerçado na construção de experiências complementa-
res na formação dos alunos e professores. Essas novas 
experiências curriculares subsidiaram, algo além de 
uma experiência de pesquisa tradicional, fazendo com 
que os professores e acadêmicos pensem com a comuni-
dade, como elevar e construir coletivamente novas expe-
riências de trabalho decente.
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