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Resumo 

 
O projeto visa difundir os princípios da economia solidaria auxiliando empreendimentos 
sociais novos ou existentes, que necessitem de apoio na sua implantação e condução. Atua 
em “Clubes de Mães” em bairros de alta vulnerabilidade social pertencentes ao Território 
Paulo Freire, o qual defende a ampliação e capacidade de autonomia da comunidade, com 
interesse em participar do projeto.  A intenção do projeto é a inclusão produtiva, onde 
busca auxiliá-las na produção de produtos de artesanato e alimentação e coloca-las em 
contato direto com mercados solidários. Trabalhou-se temas como cooperação e união.  As 
dificuldades são apresentadas ao grupo, onde discute-se as possíveis soluções, pensando 
em formas de facilitar a produção e a venda do que for produzido. Espera-se ao final do 
projeto, que os grupos tenham autonomia e decisão para seguir os princípios da Economia 
Solidária.  
 
1. INTRODUÇÃO 

A Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) é uma universidade 

comunitária, localizada no município de Criciúma, no extremo sul de Santa Catarina, por 

se tratar de uma universidade, atua por meio do ensino, pesquisa e extensão. Foi a primeira 

instituição de nível superior a ser implantada no sul do estado de Santa Catarina. O atual 

reitor da Unesc é o professor doutor Gildo Volpato, eleito em 2009 pelos pelos professores, 

funcionários e acadêmicos. 

Em 2014, a Unesc foi classificada como a melhor Universidade não estatal do 

Estado de Santa Catarina, no que se refere à pesquisa, segundo o RUF (Ranking 

Universitário Folha). 

Possui um Parque Científico e Tecnológico, o Iparque, que atende 

organizações do setor público e privado com serviços de pesquisa e análise de qualidade, 

integra cinco institutos, que englobam laboratórios de análises ambientais, de alimentos, 

engenharia e tecnologia, pesquisa socioeconômica, tecnologia educacional, além da 

incubadora de ideias e negócios, para novos empreendedores, o Iparque está voltado à 

construção do conhecimento, incluindo em sua equipe técnica professores e alunos da 

Universidade, além de técnicos e profissionais de diversas áreas. 
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Outros diferenciais da instituição são o Colégio UNESC - que engloba o 

Ensino Fundamental do primeiro ao nono ano, e o Museu de Zoologia Morgana 

Gaidzinski, referência na pesquisa científica, na educação ambiental e no turismo cultural 

reconhecido nacionalmente. 

A Universidade tem como missão educar, por meio do ensino, pesquisa e 

extensão, para promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente de vida. 

Dividida em quatro unidades acadêmicas – UNA CET (Ciências, Engenharias 

e Tecnologias), UNA HCE (Humanidades, Ciência e Educação), UNA SAU (Ciências da 

Saúde) e UNA CSA (Ciências Sociais Aplicadas) – A UNA CSA é composta pelos cursos 

de Ciências Contábeis, Administração, Administração Hab. Comércio Exterior, Direito, 

Economia, Secretariado Executivo, Tecnologia em Negócios Imobiliários, Tecnologia em 

Gestão Comercial , Tecnologia em Gestão da Qualidade , Tecnologia em Gestão de 

Marketing, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão 

Financeira, Tecnologia em Gestão Hospitalar, Tecnologia em Gestão Pública,Tecnologia 

em Processos Gerenciais, Tecnologia em Segurança no Trânsito.  

A UNA CSA possui ainda três programas institucionais de extensão, o PAES 

(Programa de Ações em Economia Solidaria), o POPE (Programa de Orientação ao 

Pequeno Empreendedor) e o PEDIC (Programa de Extensão de Direito e Cidadania). O 

PAES tem como missão promover, pesquisas, debates e intervenções sobre relações sócio-

laborais na perspectiva da Economia Solidária congregando as comunidades interna e 

externa. Atualmente abriga dois Projetos de extensão “Ações para Fortalecimento da Feira 

FES/UNESC e Ações para Empreendimentos de Economia Solidaria – Rumo a uma 

Incubadora”, que é o tema do presente artigo. 

 
2. DESENVOLVIMENTO 

 
A extensão universitária é uma ferramenta de aproximação com a  comunidade.  

Surgiu na Inglaterra como resposta ao capitalismo, embora a universidade estivesse neste 

momento mais preocupada em formar os filhos da elite. Surge assim como aglutinadora da 

produção científica e do ensino, visando alcançar as camadas menos favorecidas da 

sociedade (RODIGRUES, 1997).  

Segundo Manchur et al (2013), não é possível de se fazer extensão 

universitária sem levar em conta os trabalhos de pesquisa e ensino desenvolvidos na 

universidade. A extensão deve se balizar pelo viés teórico-prático, baseado na 

dialogicidade entre universidade e sociedade (JEZINE, 2004). 
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No ano de 2014 a pró-reitoria de extensão da UNESC instituiu uma unidade 

territorial delimitado pela universidade como Território Paulo Freire, que é um espaço de 

vulnerabilidade social que engloba 13 comunidades, 16 projetos, 30 professores e 40 

acadêmicos. O que move a implantação do Território Paulo Freire, é a possibilidade de 

transformação e mudança social que conta com a integração interdisciplinar dos 

projetos e a participação pró-ativa da comunidade. 

Tem como objetivo principal desenvolver projetos que ampliem a capacidade 

de acesso à educação e o empoderamento e autonomia pelos membros das comunidades. 

Educar é uma forma de repassar valores e normas, as quais auxiliam na humanização do 

homem. "Numa educação ética, é preciso resgatar e incorporar os valores solidariedade, de 

fraternidade, de respeito às diferenças de crenças, culturas e conhecimentos, de respeito ao 

meio ambiente e aos direitos humanos." (SIEGEL 2005.p 41). 

O homem é um ser social e político que se constrói nas relações com os outros 

seres humanos; como um ser singular que cria sua peculiar maneira de ser, embora faça 

parte, com os outros, da mesma espécie humana; como um ser que tem uma história, se 

constrói na história e constrói história; como um ser que interpreta o mundo; como um ser 

que se empenha em atribuir sentido às experiências que vive; que age no mundo; que 

precisa aprender para construir a sua maneira de ser; que apresenta em sua condição 

humana, um tecido de elementos diferentes inseparavelmente associados, como é o caso da 

racionalidade, da corporeidade e do mundo da emoção; da objetividade e da subjetividade 

(FREIRE, 1982, p. 38-39).  

  

Figura 1: Mapa do território Paulo Freire 

 
Fonte: UNESC 2015 
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O projeto que iniciou em 2014 e tem como objetivo auxiliar no planejamento, 

implantação e condução de empreendimentos sociais existentes ou novos através de 

incubação em incubadora universitária de economia solidária que em parceria com a 

AFASC - Associação Feminina de assistentes Sociais de Criciúma - buscou-se trabalhar 

com grupos de mulheres participantes dos Clubes de Mães em bairros de alta 

vulnerabilidade, que tinham interesse de participar do projeto buscando uma nova fonte de 

renda e que estivessem dispostas a respeitar os princípios de economia solidaria. 

Para Singer (2002), a economia solidária é mais do que uma resposta à 

incapacidade do capitalismo de integrar em sua economia todos os membros da sociedade 

desejosos e necessitados de trabalhar, pode ser uma alternativa superior ao capitalismo em 

relação à qualidade/ e ou preço e em proporcionar uma vida melhor às pessoas. 

Um ponto que merece destaque é que as mulheres participantes do projeto 

foram escolhidas por adesão, ou seja, todas as participantes dos grupos foram chamadas a 

conhecer a proposta do projeto, mas apenas as que viram ali uma oportunidade efetiva de 

mudança de vida é que aderiram. O foco do projeto é a inclusão produtiva, feita de forma 

grupal, onde o produto do trabalho seria dividido de forma igualitária entre todas as 

participantes, e inseridas na Economia Solidária. SAIP define inclusão produtiva como o 

“processo que conduz à formação de cidadãos, integrados ao mundo pelo trabalho”. 

 “A inempregabilidade provém do fato que os empregadores também estão 

competindo pelos melhores empregados. Como eles não podem saber de antemão quem é 

melhor, guiam-se pelas aparências e por preconceitos.” (SINGER, 2002, p.8) 

No inicio do projeto, juntamente com a AFASC foram realizadas reuniões com 

todos os grupos de Inclusão produtiva, sempre fortalecendo entre elas a ideia de 

cooperação e união. Todo o trabalho foi e vem sendo desenvolvido dentro do que as 

participantes estão habituadas a fazer, analisando assim as principais dificuldades, visto 

que ainda não haviam tido experiências em compartilhar e cooperar.  

 “Para que tivéssemos uma sociedade em que predominasse a igualdade entre 

todos os seus membros, seria preciso que a economia fosse solidária ao invés de 

competitiva. Isso significa que os participantes na atividade econômica deveriam cooperar 

entre si em vez de competir” (SINGER, 2006, p. 09).  

Foram realizadas ainda palestras para debater a economia solidária e as formas 

de comercialização em cadeias curtas e em mercados alternativos, buscando difundir os 

seus princípios.  
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Durante as reuniões os grupos manifestavam os seus interesses em questão de 

produção, dias e horários que desenvolveriam seus produtos fortalecendo sempre a 

autonomia dos grupos. A produção foi definida a partir das habilidades individuais e 

preferências de cada integrante, buscando maior qualidade e eficiência produtiva.  

O projeto conta com seis grupos pertencentes a seis bairros de elevada 

vulnerabilidade social, sendo que destes, cinco produziam artesanato e um produtos 

alimentícios. 

Bairro Nome do grupo Produtos Produzidos 

 

Loteamento 

Meller 

         

Chaveiros, bonecas e bonecas sachês; 

 

Progresso 

 

Produziu por alguns anos fantoche e no 

momento produz ponteiras de lápis e porta 

guardanapos; 

 

Imperatriz 

   

 

Chaveiros, porta agulhas; 

Cristo Redentor 

 

Porta retratos, guirlandas; 

 

São Sebastião 

 

 

Responsável pelas embalagens de todos os 

produtos comercializados pelos outros 

grupos; 

 

Vila Miguel 
 

 

Massas e biscoitos. 

 

Definidas as identidades de cada grupo, foram confeccionados logotipos 

através do setor de marketing da AFASC conforme figura a cima, auxiliando na divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos. Paralelo a isto, os acadêmicos do projeto promoveram 

oficinas  a fim de auxiliar nos preços das mercadorias e na venda dos produtos. 
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Uma vez definidos os produtos a serem desenvolvidos e os preços dos produtos 

começou a etapa de comercialização que teve como primeira experiência a maior festa da 

cidade, a Festa das Etnias, que ocorreu entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro de 

2014. Conforme as fotos abaixo. 

  

  

 

Os produtos tiveram boa aceitabilidade pelos visitantes da festa, o que 

promoveu maior visibilidade dos produtos, resultando em diversas encomendas e uma 

popularização da inclusão produtiva.  

O grupo Mão Amiga foi contratado pela empresa Artsan para a produção de 

corações de feltro com patchwork para serem aplicados em poltronas. A escolha do grupo 

deu-se pela congruência das propostas com a proposta da empresa. O grupo Massas Tia 

Zulma precisou aumentar a sua escala de produção por receber uma grande encomenda de 

biscoitos para o natal. O grupo Art Fantoche recebeu uma grande encomenda de porta 

guardanapos para serem utilizados em eventos que acontecem na região. 

Encerrando as atividades do ano, os grupos de inclusão produtiva obtiveram 

uma segunda experiência. Uma feira de artesanato na Praça Nereu Ramos, gerando muitos 

negócios e renda, gerando visibilidade para os produtos e também para a forma coletiva de 

produção e comercialização. Conforme mostrado nas fotos: 
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No fim de cada feira foram realizadas reuniões para que as mulheres pudessem 

expor como foram as vendas, suas angustias, o que poderia ser melhorado, e assim fazer 

uma analise de quais produtos tinham maior aceitação do publico. 

No ano de 2015 ocorreram quatro reuniões do projeto com a presença da 

AFASC. A primeira reunião (15/04/15) teve como intuito avaliar o interesse das mulheres 

na continuação das atividades de inclusão produtiva, e motivar as mesmas a superar as 

adversidades no período de transição de um ano para o outro, com o objetivo de 

estabelecer a autonomia para que futuramente elas continuem seus trabalhos 

independentes. 

A segunda reunião (22/04/15) teve como objetivo acolher as mulheres de todos 

os grupos a fim de formar uma equipe que exporia seus trabalhos no JASTI (Jogos Abertos 

da Terceira Idade) com o auxílio do professor e coordenador do projeto Joelcy José Sá 

Lanzarini na questão de viabilidade da exposição, que com sua experiência orientou as 

mulheres na melhor maneira de expor seus trabalhos. 

A terceira reunião (27/04/15) teve como pauta a demonstração individual dos 

produtos das mulheres, a fim de caracterizar o material de venda de cada uma, auxiliando 

na formação das equipes que estariam comercializando seus produtos no JASTI. 
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A quarta reunião (04/05/15) foi a última antes do JASTI e teve como assunto a 

definição dos horários de exposição, o local da feira, que estava localizado ao lado do 

ginásio municipal de Criciúma, no pavilhão de exposições José Ijair Conti. E a formação 

de um grupo unido, que propunha a parceria e o companheirismo entre as mulheres. 

Aproveitando a oportunidade proposta pela organização do JASTI, a AFASC 

em parceria com seus grupos de inclusão produtiva e com alguns feirantes da feira da 

UNESC, montou uma feira distribuída em aproximadamente trinta boxes a fim de expor e 

comercializar seus produtos, onde ao final do evento foi arrecadada uma quantia próxima à 

R$ 15.000,00 e adquirida uma considerável experiência para as oportunidades futuras. 

Conforme as imagens abaixo: 

  

  
 

A quinta reunião (26/05/15) teve como proposta avaliar as experiências obtidas 

no JASTI e organizar e sistematizar um sistema de vendas para o restante do ano de 2015, 

onde a AFASC disponibilizará uma sala para exposição e venda dos produtos dos grupos, 

isenta de aluguel, localizada na praça central de criciúma, próxima ao ponto do samba. 

Além disso, a reunião tratou de organizar uma cooperativa, elegendo a futura presidente, 

vice-presidente, secretária e tesoureira de forma democrática, com os votos de todas as 

mulheres. Também foi realizada uma dinâmica em grupo para fortalecer o espírito de união 

e cooperação do grupo. 

A proposta para esse ano de 2015 é a formação da autonomia nos grupos, para 

que os mesmos possam realizar suas atividades sem o frequente auxílio do projeto de 
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inclusão produtiva, auxiliando não mais na etapa de produção, mas sim na etapa de 

estabelecimento de preços e comercialização, além de atender a todos os bairros em um 

único espaço. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que um empreendimento de Economia Solidária seja bem sucedido é 

preciso que seja planejado e implantado conforme os princípios da legalidade e da lógica 

de mercado, pois mesmo que a proposta seja diferente da lógica capitalista, é dentro dela 

que ela irá atuar. 

Nas últimas décadas, a humanidade vem mudando seu pensamento e buscando 

agir para que tanto o meio ambiente quanto as diversas classes sociais não sejam 

prejudicadas com o progresso e o avanço da tecnologia, surgindo assim o 

Empreendedorismo Social. 

Empreendedorismo Social é um conjunto de ações empreendedoras que visam 

à melhoria da sociedade, onde os empreendedores buscam medidas que possam ser ao 

mesmo tempo lucrativas e sociais. 

O empreendimento social busca conseguir resultados positivos dentro da 

sociedade, estabelecendo medidas e estratégias que possam gerar retorno social. 

 Como futura proposta, pretende-se implantar dentro da universidade uma 

incubadora de empreendimentos sociais. 

Dentre as ações a serem desenvolvidas em parceria com os empreendedores 

sociais, pode-se destacar o auxílio no processo de organização dos grupos, na escolha da 

forma societária mais condizente com a realidade de cada grupo, no apoio ao planejamento 

da atividade empresarial, no planejamento da gestão dos negócios, na elaboração de 

projetos de captação de recursos em conjunto com os organismos de fomento ou de 

financiamento e em outras situações que surgirão no andamento dos negócios, as quais são 

ligadas à própria atividade empresarial. Pelos motivos descritos acima é que o projeto se 

justifica, uma vez que deverá trazer ganhos para os participantes. 

Estudos e pesquisas realizados no Brasil sugerem que um empreendimento que 

tinha tudo para dar certo e contribuir com o país, de um âmbito geral sucumbe antes do 

segundo ou terceiro ano de vida por falhas de gerenciamento. Nosso objetivo então, 

durante a vigência do projeto, é trabalhar de forma intensa conteúdos, práticas e dinâmicas 

que contribuam efetivamente para uma sólida formação intelectual do empreendedor de 
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Economia Solidária. Deste modo, acreditamos que quando o projeto for finalizado, os 

empreendedores participantes estarão preparados e seguros para que possam continuar seu 

caminho sem a interferência da universidade. 

O apoio ao empreendimento no momento inicial é fundamental, mas a parte 

mais importante é a formação do conhecimento, das habilidades e ainda da vontade de 

colocar em prática tudo que se aprendeu ao longo do projeto. “É ensinar a pescar e não 

apenas dar o peixe.” 

No trabalho com empreendedores atuais e futuros de Economia Solidária, no 

território Paulo Freire, o projeto estará agregando vivências, experiências e conhecimento 

necessários para, futuramente, utilizá-los em outras comunidades e/ou territórios, 

indispensável frisar que um dos objetivos do projeto é criar uma incubadora de Economia 

Solidária Regional. 
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