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RESUMO 
 
O presente artigo tem por objetivo contribuir com o debate 
sobre economia solidária como alternativa ao sistema 
capitalista hegemônico a partir da socialização das 
experiências desempenhadas pela Incubadora de Iniciativas 
Empreendimentos Econômicos Solidários (INICIES) no 
processo de incubação em economia solidária no Território do 
Potengi/RN. A INICIES em parceria com a Federação dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Agricultura Familiar 
do Rio Grande do Norte – FETRAF/RN trabalham juntos no 
fomento à economia solidária através do recorte de gênero. 
Então nesse sentido, poderemos compreender um pouco mais 
deste processo de incubação, seus desafios, limites e 
superações. 
 
Palavras-chave: Economia Solidária. INICIES. FETRAF. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to contribute to the debate on solidarity 
economy as an alternative to the capitalist hegemonic system 
from the socialization of the experiences carried out by the 
Incubator Initiatives Ventures Economic Solidarity (start them) 
in the incubation process in solidarity economy in the Territory 
of the Potengi / RN. The INICIES in partnership with the 
Federation of Rural Workers in Family Agriculture of Rio 
Grande do Norte - FETRAF / RN work together in fostering 
solidarity economy through a gender approach. So in that 
sense, we can understand a little more of this incubation 
process, its challenges, limitations and overruns. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo busca socializar as experiências das ações desenvolvidas pela 

Incubadora de Iniciativas e Empreendimentos Econômicos Solidários (INICIES/UFRN) no 

acompanhamento e assessoramento junto ao coletivo composto por mulheres do Território 

do Potengi/RN, no fomento à Economia Solidária por meio da parceria com a Federação dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte – 

FETRAF/RN. 

Nesse sentido, vale ressaltar que as agricultoras familiares do Território do 

Potengi trabalham conforme os princípios norteadores da Economia Solidária, tais como: a 

democracia, a autogestão, a cooperação, a solidariedade, como conexões basilares, os 

quais fundamentam os Empreendimentos Econômicos Solidários (EES).  

Partido destes princípios, a Incubadora de Iniciativas e Empreendimentos 

Econômicos Solidários (INICIES) visa estabelecer uma ponte do conhecimento acadêmico 

entre a universidade e as comunidades num processo de troca de saberes com base na 

metodologia freriana: Educação Popular, a fim de refazer a extensão universitária, recuperar 

o seu sentido e sua função social para além dos muros da universidade.  

Para debatemos acerca do Movimento de Economia Solidária e as experiências 

desenvolvidas pela INICIES/UFRN nesta dinâmica, distribuímos o artigo em quatro 

momentos. Primeiro traremos o conceito de Economia Solidária e seus princípios pautados 

na justiça social, os quais caminham em busca de uma nova ordem societária e de 

emancipação dos sujeitos. Em segundo lugar, falaremos da Incubadora de Iniciativas e 

Empreendimentos Econômicos Solidários (INICIES/UFRN) como espaço fomentador da 

Economia Solidária dentro e fora da Universidade. Em seguida, destacaremos neste 

processo as ações desenvolvidas pela INICIES/UFRN junto ao coletivo de mulheres 

organizado pela FETRAF/RN. Por fim, encerramos com as considerações finais. 

 

2. ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA ALTERNATIVA AO MODELO DE PRODUÇÃO 

CAPITALISTA EXCLUDENTE 

 

Em se tratando da temática Economia Solidária, se faz necessário neste artigo, 

em primeiro lugar, debatermos um pouco sobre a categoria trabalho, já que é centralidade 

nas discussões desse Movimento. Em seguida, trazer um breve resgate histórico e 
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conjuntural das relações presentes na sociedade capitalista com recorte a partir da década 

de 1970, cuja crise desse sistema implica várias tensões sociais, pelas quais contribuíram 

com o fortalecimento de parcelas de trabalhadores na organização da chamada Economia 

dos Trabalhadores ou Economia Solidária, a qual debaterá em tono de seu conceito e 

princípios. 

A categoria trabalho, segundo os pressupostos ontológicos fundamentais de Karl 

Marx, apresenta o significado do ser social como fruto das relações de uma sociabilidade 

construída pelo homem através da transformação da natureza orgânica e inorgânica, 

transformando-a para atender necessidades de reprodução da sua existência, ou seja, o 

homem tem a capacidade teleológica4 de projetar aquilo que se deseja alcançar através do 

trabalho livre e criativo sobre a natureza. 

Neste contexto, entende-se que o homem ao desenvolver sua práxi no processo 

de transformação da natureza, ele distingue-se de outras espécies devido sua capacidade 

de mediar. Sendo assim, diferente dos animais que desenvolvem suas atividades apenas 

pelo instinto. É através do trabalho que o homem se constitui como ser consciente, universal 

e livre, cujo processo de mediação cria um canal de comunicação entre os seres humanos e 

proporciona uma interação social de reciprocidade entre eles a partir da cooperação, da 

linguagem, do conhecimento e do domínio que o homem tem sobre a natureza. 

Nesse processo de reciprocidade social, Barroco afirma que 

 
a sociabilidade é imanente à totalidade das suas objetivações: para transformar a 
natureza reproduzindo a sua existência através do trabalho, é necessário agir em 
cooperação, estabelecendo formas de comunicação, como a linguagem, os modos 
de intercâmbio e de reciprocidade social, que tornam possível o reconhecimento dos 
homens entre si, como seres de uma mesma espécie, que partilham uma mesma 
atividade e dependem uns dos outros para realizar determinadas finalidades (2009, 
p. 4). 

 

Portanto, a interação social é resultado das relações construídas entres os 

homens no processo de trabalho livre e criativo, cujo instrumento de comunicação é a 

linguagem que possibilita uma ponte na construção de uma sociabilidade a partir da 

cooperação e solidariedade entre os homens. 

Em contra partida, com a instauração do sistema capitalista nas sociedades 

ocidentais, essa concepção inicial de trabalho passa a ter outra conotação a partir de uma 

nova sociabilidade constituída através do sistema capitalista, visto que o trabalho que antes 

era livre, agora se torna mercadoria no modo de produção capitalista, isto é, trabalho 

alienado que aprisiona o homem na condição de trabalho assalariado. 

                                                           
4
 Segundo Braz e Netto (2006), a capacidade teleológica que o homem possui diz respeito à 

capacidade que ele tem de projetar algo antes de executar o fim de um determinado trabalho, isto é, 
a capacidade do intelecto humano de projetar idealmente antes de desenvolver sua práxis. 
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De acordo com Braz e Netto (2006), mais precisamente entre os séculos XVIII e 

XIX, o modo de produção econômico que passou atuar nas relações sociais foi o capitalista. 

Segundo os autores, a forma como se dá as relações nas várias esferas da sociedade está 

diretamente ligada à produção de mercadorias, cuja força de trabalho também passa ser 

considerada mercadoria neste sistema. Nessa dinâmica, estão presentes dois atores 

antagônicos, de um lado o dono da propriedade privada e dos meios de produção, e do 

outro lado o trabalhador, dono apenas de sua força de trabalho que a vende para o 

capitalista como mercadoria em troca de um salário para se manter e sustentar sua família.  

É a partir da venda e da exploração da força de trabalho que o modo de 

produção capitalista se estrutura, visto que na acumulação de capital está presente o valor 

acrescido na mercadoria do produto final a total exploração do trabalhador (BRAZ e NETTO, 

2006). 

Portanto, é inerente ao capital a exploração e a desigualdade social perante a 

classe trabalhadora, já que tal sistema se fundamenta na exploração do trabalho, isto é, na 

medida em que o capitalista paga ao trabalhador um salário como forma de assegurar o 

mínimo a reprodução de suas necessidades básicas (alimentação, moradia, vestimentas) 

para se manter vital ao mundo do trabalho, ao mesmo tempo se apropria do valor excedente 

produzido por este trabalhador, pelo qual gera um valor a mais ou mais valor – mais-valia – 

que não lhe pertence e sim ao dono dos meios de produção. Esse mais valor discutido por 

Marx é também conhecido como lucro, que é a “força motriz” do modo de produção 

capitalista, conforme Braz e Netto (2006). 

Observamos que nessa relação submissa do trabalho, o homem que 

aparentemente é livre, lhe é ocultado a exploração e a negação da riqueza produzida por ele 

próprio. Nesse sentido, o homem não se reconhece como protagonista daquilo que produz, 

tendo em vista que o capitalista se apropria da força de trabalho dele, da mercadoria 

produzida por ele e do mais valor gerado por ele. Sendo assim, a essência do trabalho 

inicialmente já discutida perde seu sentido real e passa a se configurar a partir da ideologia 

concebida nesta nova sociabilidade capitalista de degradação das relações sociais, 

consequentemente, a cooperação e a solidariedade não são mais valorizadas, já que o que 

impera é a propriedade privada e o individualismo. 

Apesar de este sistema econômico ser hegemônico, outras formas de 

organizações do trabalho vem surgindo em resposta ao modo de produção capitalista. 

Nesse sentido, tomamos como objeto de discussão o Movimento de Economia Solidária 

como alternativa ao sistema capitalista que busca a construção de uma nova ordem 

societária através da geração de trabalho e renda pautada em princípios de perspectiva 

emancipatória do sujeito social e político. 
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Sendo assim, é válido ressaltar que o Movimento de Economia Solidária entra 

em cena com maior organicidade a partir da crise do capitalismo no período da década de 

1970 e com a presença do neoliberalismo na conjuntura, principalmente, nos países 

europeus. Tempo em que recaem sobre a classe trabalhadora os maiores impactos nas 

dimensões: econômica, política e social, um exemplo disso é o grande número de 

desempregados, cujo exército industrial de reserva torna uma das válvulas de escape do 

sistema capitalista para se reestruturar. Isto é, esse exército – denominado assim pelos 

pensadores marxistas – significa um grande número de trabalhadores desempregados que 

ficam vulneráveis as condições subumanas do modo de produção capitalista, tais como, 

baixos salários, condições precárias de trabalho, longas jornadas de trabalho, em virtude da 

garantia de não ficar desempregado. 

Isso implica em vários impactos tanto para a classe trabalhadora, quanto para a 

classe burguesa. Para a primeira, os rebatimentos são desastrosos, principalmente pela 

flexibilização e desregulação do trabalho, tendo em vista a perda dos direitos trabalhistas 

em detrimento dos determinantes capitalistas. Já para a burguesia, apesar de sofrer com a 

crise econômica, principalmente o pequeno e médio comerciante, os impactos são bem 

menores em relação a classe trabalhadora, uma vez que a “crise é orgânica ao sistema 

capitalista”5, conforme afirma a autora Ana Elizabeth Mota (2009). Além do ônus pesar sobre 

os trabalhadores seja pelos baixos salários e pela flexibilização do trabalho, o Estado passa 

a interferir na crise do sistema hegemônico financiando e subsidiando os grandes 

empresários através da isenção de impostos e de incentivos fiscais de suas empresas 

privadas. 

Neste contexto, levando em consideração a conjuntura da crise do capital e suas 

implicações sobre a classe trabalhadora, a Economia Solidária vem dar sua contribuição 

para o processo de autonomia da classe trabalhadora e para as mudanças sociais. Segundo 

Oliveira (2012, p.8), a Economia Solidária, 

 
poderá ser um dos movimentos sociais de maior mobilização deste início do terceiro 
milênio. Primeiro porque o capitalismo, na sua expressão financeirizada não 
responde as necessidades da maioria da população, provoca desemprego 
estrutural, fome e destruição ambiental. Segundo porque o ambiente do 
cooperativismo autogestionário de hoje é completamente diferente do auge do 
capitalismo do capitalismo industrial do século XIX. 

 

Portanto, entende-se que a Economia Solidária, como alternativa ao modo de 

produção capitalista, busca dar resposta de enfrentamento ao desemprego estrutural, à 

                                                           
5
 Através dela o capital se recicla, reorganizando suas estratégias de produção e reprodução social 

(MOTA, 2009, p. 2) 
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fome e à destruição ambiental para a classe trabalhadora através da geração de trabalho e 

renda a partir da organização dos empreendimentos econômicos solidários. 

Sendo assim, a Economia Solidária, 

 
se contrapõe ao capitalismo quando valoriza uma concepção de desenvolvimento 
baseada nas potencialidades locais, e provoca naquelas/es que com ela se envolvem 
uma mudança de postura diante da vida e da economia. [...] Além do mais, o 
movimento de Economia Solidária está construindo uma nova lógica, uma nova cultura 
de produção e comercialização justa e sustentável, com o desafio de ampliar a renda 
dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), sem utilizar as práticas do 
modelo atual (FBES, 2013, p. 32). 

 
Nesse sentido, os Empreendimentos Econômicos Solidários defendem a luta 

pela propriedade coletiva, cujo objetivo caminha na direção da distribuição de bens e 

riquezas entre a classe trabalhadora e no rompimento com a ideologia hierárquica entre 

patrão e empregado. 

É válido ressaltar que a Economia Solidária não se fundamenta através de 

modelo ou forma, porém se configura através de princípios que norteiam os trabalhadores e 

militantes desse movimento social, são eles: a autogestão, o cooperativismo, o comércio 

justo e solidário, e os bancos comunitários. 

Diante do exposto acima, observamos que a Economia Solidária é um 

movimento social que luta pela à geração de trabalho, renda e qualidade de vida dos 

trabalhadores a partir da perspectiva de alternativa ao modo de produção capitalista.  

 

 

3.  INCUBADORA DE INICIATIVAS EMPREENDIMENTOS ECONÓMICOS SOLIDÁRIOS- 

INICIES: UM ESPAÇO DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

 

A inserção da Economia Solidária é construída em diversos espaços 

educacionais, um deles é a universidade, cuja responsabilidade é de fomentar a discussão e 

a vivência dessa temática tanto no campo acadêmico quanto nas comunidades. Nesse 

sentido, é através da indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão que a 

Economia Solidária encontra campo de atuação e desenvolvimento de suas práticas no 

meio acadêmico, de forma mais precisa, por meio das incubadoras universitárias as quais 

assessoram os empreendimentos econômicos solidários se articulando com as políticas 

públicas. 

Concomitante, a extensão universitária é uma oportunidade e estratégia que as 

incubadoras de economia solidária utiliza para aproximar o conhecimento cientifico e o 

saber popular. Vale ressaltar, que as instituições públicas de ensino superior se baseiam no 
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Plano Nacional de Extensão – PNE (UFCA, 2013), fundamentados em diretrizes que se 

expressam em 4 eixos: impacto e transformação; interação dialogada; interdisciplinaridade; 

e indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. Dessa forma, a relação entre comunidade 

acadêmica e sociedade não só proporciona o conhecimento, mas, estabelece princípios que 

impactam o ambiente vivenciado, em busca de soluções para a superação das 

desigualdades sociais. Quanto ao último eixo, tem-se a extensão como processo educativo 

e dialogal, na qual os saberes diversos (científico e popular), a partir da sua sistematização, 

promovem o conhecimento. 

Partindo do conceito de extensão universitária de acordo com os preceitos de 

Paulo Freire e as premissas supracitadas em relação a essa dinâmica, destacamos neste 

contexto a Incubadora de Iniciativas e Empreendimentos Econômicos Solidários vinculada a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte que desenvolve suas ações através da 

extensão universitária. Nesse sentido, a INICIES tem como objetivo fomentar a Economia 

Solidária nos diversos espaços que se inserem, tais como, nos Empreendimentos 

Econômicos Solidários, espaços de participação popular, nas universidades e junto aos 

movimentos sociais que partilham dos princípios da Economia Solidária. Além do mais, visa 

à formação permanente em Economia Solidária do corpo docente, discente e técnicos da 

referida universidade, bem como na articulação destes atores em projetos que visem o 

apoio e incubação de Empreendimentos e Econômicos Solidários, promovendo o 

desenvolvimento econômico e social da região e o fortalecimento do movimento social de 

Economia Solidária no estado do Rio Grande do Norte.  

Nesse processo, vale ressaltar que a Incubadora é um programa de extensão da 

Pró-Reitoria de Extensão da UFRN ligada a Rede Universitária de Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares - ITCPs. Seu surgimento se deu no ano de 2011 e 

existe até hoje, isso porque tem se mantido financeiramente através de recursos públicos, 

de editais e de projetos parceiros, como por exemplo: Proninc e Proext. 

Destaca nesse processo a interdisciplinaridade como ferramenta fundamental no 

processo de incubação, tendo em vista a relevância nos vários e diferentes saberes de 

profissionais de áreas distintas na construção de um diálogo participativo. Logo, são 

perceptíveis duas formas de metodologia aplicadas nas incubadoras solidárias. A primeira 

se adéqua somente na formação de conhecimento sobre Economia Solidária para os 

empreendimentos assessorados, estudantes e técnicos. A outra se detém apenas no 

acompanhamento técnico (EID, 2004). 

Sendo assim, no que se refere à constituição do corpo técnico da INICIES, é 

bem diversificado, pois trabalha com a interdisciplinaridade nas suas ações, sendo 

composto por estudantes e professores de diversas áreas de ensino, as quais são: 
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Engenharia Florestal, Ciência e Tecnologia, Direito, Serviço Social, Comunicação social: 

Jornalismo, Gestão de Políticas Públicas e Administração. Todos os estudantes e 

professores dessas áreas de atuação tem propiciado a troca de conhecimentos e 

experiências no dia a dia.  

Para que esse processo funcione é necessário refazer a extensão universitária 

recuperar o seu sentido e sua função social, pois não é somente a comunidade acadêmica 

que precisa do conhecimento, mas também os grupos populares possuem o direito de 

conhecer a Economia Solidária, nesta interação, favorece mediações, estimula criticidade e 

a criação de tecnologias para emancipação das coletividades. Sendo assim, percebemos a 

importância da extensão universitária, tendo em vista a oportunidade de aproximar a 

academia e as camadas populares. 

Nesse sentido, a incubadora tem sido um desafio enquanto extensão que 

trabalha com a Economia Solidária, pois traz consigo a luta pela quebra de paradigmas no 

meio em que se insere, levando em consideração que estamos imersos numa sociedade 

excludente e competitiva, na qual prega valores contrários a Economia Solidária.  

Quanto ao processo organizativo e metodológico, a INICIES atua em três eixos: 

formação, incubação e apoio aos projetos e Empreendimentos em Economia Solidária, 

associações, e movimentos sociais. Sendo assim, a metodologia adotada pela Incubadora 

de Empreendimentos Solidários tem como finalidade formar ou multiplicar saberes, 

conhecimentos entre os educadores e educandos envolvidos nesse processo. Oliveira diz 

que, 

 
é nessa perspectiva que entendemos o papel das incubadoras universitárias de 
Economia Solidária. Inseridas na extensão universitária, elas podem, ao dialogar 
com o mundo do trabalho, realizar um processo de mudança cultural, ser um espaço 
do pensamento, da produção do conhecimento que busca o real, suas explicações. 
As investigações e interpretações expressam o confronto teórico metodológico das 
diferentes leituras da realidade. Nesse sentido, a investigação pode ser um espaço 
privilegiado de resistência dos empobrecidos. (2012, p.203).    

 
 

Portanto, entende-se que neste processo as Incubadoras de Economia Solidária 

visa à construção de uma nova sociedade justa através de mudanças culturais a partir do 

momento que constrói tanto com a comunidade acadêmica, quanto com a classe 

trabalhadora um saber emancipatório dos sujeitos sociais pautados em princípios que 

promovem a justiça social. 

Nesse sentido, a INICIES segue na perspectiva da educação popular, na qual é 

fortemente presente nos processos de incubação, pois o diálogo torna-se um meio 

educativo e de sociabilidade construção política do ser social.  Portanto, adota sua proposta 

pedagógica baseada no método de Paulo Freire – Educação Popular – com o propósito de 



 
 
 
 

9 

                  

ampliar experiências entre a universidade e as comunidades, contribuir na participação 

daqueles que antes se viam fora do processo de decisões, de figurantes a protagonistas, 

empoderá-los para dar voz, construir junto com eles autonomia. Como relata Freire (2003, p. 

35), 

 
na medida em que o homem amplia o seu poder de caaptação e de respostas às 
sugestões e às questões que partem de sua circunstância e aumenta o seu poder de 
„dialogação‟ não só com o outro homem, mas com o seu mundo, se transitiva. Seus 
interesses e preocupações se alongam a esferas mais amplas do que à simples 
esfera biologicamente vital. 
 

 
Assim, dessa forma notamos que é possível ultrapassar os limites capitalistas e 

propor uma nova sociabilidade mais justa e humana através do diálogo na construção de 

uma nova ordem societária que visa romper os paradigmas do sistema hegemônico.  

Em se tratando dos cumprimentos dos objetivos e metas desempenhados pela 

Incubadora, notamos que, de modo geral, ela conseguiu realizar diversas ações que 

proporcionou experiências no seu curto processo de existência. Isso porque, os 

empreendimentos solidários que passaram a ser assessorados pelo programa e os projetos 

que se tornaram parceiros foram demandas que surgiram a partir da visibilidade das ações 

que a Incubadora realizou. Entre os empreendimentos assessorados e acompanhados pela 

INICIES, tais como Feira Agroecológica do Campus- UFRN, Banco Solidário de São Miguel 

do Gostoso, Rede Andorinha – artesanatos, destacamos um dos projetos que 

acompanhamos coo foco do nosso artigo que é a Federação dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais na Agricultura Familiar (FETRAF/ RN), na qual a INICIES se 

concentrou em atender as suas reais demandas durante o processo. 

 

 

4.  EXPERINCIA DE INCUBAÇÃO NO PROCESSO ORGANIZATIVO DESENVOLVIDO 

PELAS AGRICULTORAS NO TERRITÓRIO DO POTENGI NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A INICIES, dentre suas diferentes experiências, experimenta com grande 

relevância das vivências do processo de organização das agricultoras familiares do 

Território do Potengi. Esse processo é organizado pela Federação dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais na Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte – FETRAF/RN, uma 

organização política que acompanha o coletivo de agricultoras familiares composto por trinta 

e três representantes dos municípios que compreende tal Território.  

Nesse aspecto, destacamos que o Território é composto por um conjunto de 11 

municípios localizados no agreste do Rio Grande do Norte, que, historicamente, guardam 
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entre si muitas relações de identidade e interdependência sócio-política, econômica e 

cultural. São eles: São Paulo do Potengi, Lagoa de Velhos, Santa Maria, Ielmo Marinho, 

Riachuelo, São Tomé, São Pedro, Rui Barbosa, Barcelona, Bom Jesus e Senador Elói de 

Souza. 

No Território do Potengi predomina a agricultura de subsistência, mas já são 

muitas as famílias com experiências significativas que têm desenvolvido suas economias 

com a bovinocultura, a apicultura, a caprinovinocultura, os hortifrutigranjeiros e também com 

atividades não agrícolas, como o artesanato.  

O processo organizativo vivencia também da economia feminista, pois as 

mulheres perceberam uma oportunidade de crescimento e de reconhecimento do seu 

trabalho realizado, além do trabalho com os princípios da liberdade de expressão, pela 

democracia e por mais espaços de participação, o que contribui significativamente para a 

igualdade de gênero no estado do Rio Grande do Norte. 

É nesse cenário que INICIES passa atuar, desde o ano de 2012, como 

protagonista no fomento à Economia Solidária junto com a FETRAF e com o Fórum Potiguar 

de Economia Solidária através de ações de assessoramento, acompanhamento e apoio.  

O decurso da incubação realizada através da INICIES, inclui uma série de 

espaços que compreende reuniões de planejamento participativo, visitas de diagnósticos 

participativos, cursos de formações no que tange a Economia Solidária, oficinas de 

capacitações, além do apoio as atividades realizadas pelo coletivo de mulheres, como a 1a 

Feira Feminista da Economia Solidária do Território do Potengi realizada em 2012, tudo 

isso, realizado com o planejamento prévio e coletivo entre a Incubadora e os atores sociais 

envolvidos nesse processo. 

A INICIES, portanto, se objetiva no sentido de criar ações que possam dá conta 

do processo de formação e auto-organização do grupo, que possibilite, de forma articulada, 

a mobilização e capacitação das mulheres, bem como, incentivar melhorias no processo de 

produção e comercialização e, finalmente, a implantação da Cooperativa das Mulheres 

Produtoras do Território Rural do Potengi. Todas as ações são desenvolvidas, levando em 

consideração a convivência com a realidade presente no semiárido nordestino, à igualdade 

de gênero, a agricultura familiar agroecológica e a Economia Solidária. 

O processo organizativo se dá de forma processual, com avanços e limites. 

Porém o que se observa através dos resultados alcançados é que a formação do coletivo 

proporcionou sedimentação das ações e atividades desenvolvidas coletivamente, 

proporcionando, portanto, melhores condições de vida para as famílias envolvidas. Ademais, 

através dos processos formativos, as agricultoras hoje, adotam uma postura fortalecida pela 
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formação técnica e política que contribuem para o processo coletivo de organização do 

grupo. 

Nos resultados também se incluem o enfrentamento da submissão das mulheres 

em relação aos maridos, traço peculiar na região Nordeste, sobretudo, no Rio Grande do 

Norte, onde as mulheres agricultoras na sua grande maioria ficam em casa para atender as 

necessidades da família, isso porque o projeto tem como recorte a temática de gênero. 

Sendo assim, com a participação destas mulheres nas feiras, podem garantir a sua própria 

renda e contribuir com a renda familiar, além do envolvimento e participação nos espaços de 

controle democráticos, nos quais, apreendem e reconhecem enquanto identidade, ou seja, a 

mulher enquanto gênero feminino tem o direito e a liberdade de se expressar em todos os 

espaços da sociedade.  Tendo em vista, a mulher percebe que vivencia em uma sociedade 

patriarcal e machista, consequentemente o resultado é nas desigualdades de gênero.  

No entanto, a FETRAF tem sido protagonista dessa realidade, contribuindo para 

a transformação do papel das mulheres na sociedade. Além disso, na garantia da autonomia 

dessas mulheres, bem como na superação em relação ao poder dos homens sobre elas. 

Observa-se que neste processo, houve também um maior fortalecimento das relações entre 

a INICIES e a FETRAF; visibilidade da FETRAF – solo fértil para disseminação da Economia 

Solidária; resgate da autoestima das mulheres desse coletivo. 

Apesar dos resultados alcançados, há limites e desafios a serem superados no 

que se refere a falta de recursos financeiros da FETRAF que sempre tem que recorre a 

editais; além disso, outro fator é a tímida participação dos homens (maridos das mulheres 

representantes do coletivo) e representantes dos sindicatos em reuniões e encontros de 

formação política do coletivo de mulheres. Esses elementos são fundamentais e presentes 

na pauta da agenda da INICIES junto à FETRAF, tendo em vista nossa luta para o 

enfrentamento das desigualdades de gênero e o acesso as políticas sociais que promovam 

o acesso ao trabalho e a renda. 

Diante do exposto, observamos a importância da INICIES no processo de 

incubação junto à FETRAF, a fim de disseminar os princípios autogestionários, de 

cooperação e de solidariedade, principalmente no resgate da cidadania dessas mulheres e 

sua inserção em espaços de decisões políticas. Sendo assim, a incubação propicia o 

fortalecimento da Economia Solidária no estado do Rio Grande do Norte, de modo que, a 

INICIES, enquanto Incubadora Universitária desenvolve seu papel de apoio aos 

empreendimentos econômicos solidários na construção de outra sociabilidade pautado nos 

os princípios já mencionados. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Diante do exposto acima, observamos que apesar de vivermos em um sistema 

capitalista excludente e de degradação das relações sociais, econômicas e políticas, há 

outras formas de organizações sociais, de enfrentamento ao modelo hegemônico, pautados 

em princípios emancipatórios e de justiça social, pelos quais buscam-se uma nova ordem 

societária. 

Nesse sentido, a Economia Solidária tem grande relevância na defesa de um 

projeto societário em defesa da classe trabalhadora, já que se constitui como uma 

alternativa ao modelo capitalista.  

Vale ressaltar que o Movimento de Economia Solidária encontra na sociedade 

vários solos férteis para sua disseminação, tais como os fóruns, as conferências, os 

empreendimentos econômicos solidários, espaços da sociedade civil que promovem a 

participação popular na construção de uma sociabilidade que prega o resgate da verdadeira 

cidadania dos sujeitos sociais em luta da garantia dos direitos sociais. Além desses 

espaços, vale ressaltar o papel das universidades nessa dinâmica, uma vez que elas 

proporcionam o diálogo entre a academia e as comunidades a partir do tripé ensino, 

pesquisa e extensão. 

Mais especificamente, é através da extensão universitária que a Economia 

Solidária tem sido fomentada nos espaços acadêmicos e fora deles. Isso porque, as 

Incubadoras de Economia Solidária são desenvolvidas nesses espaços numa dialética da 

valorização do diálogo entre os diversos atores sociais envolvidos. 

Sendo assim, a INICIES como Incubadora de Economia Solidária trilha esses 

ideais emancipatórios, haja vista que sua atuação se dá em vários espaços da sociedade 

civil em defesa dos direitos das camadas populares. Nessa empreitada, tomamos como 

exemplo os resultados alcançados através do acompanhamento e assessoramento ao 

coletivo de mulheres do Território do Potengi. Partido dos resultados supracitados acima, 

entendemos que a INICIES como programa de extensão vinculado a UFRN desenvolve 

suas ações para além dos muros da Universidade, visto que a Incubadora assume um papel 

social com a classe trabalhadora e ver na Economia Solidária a possibilidade da defesa dos 

direitos sociais. 
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