
APROXIMAÇÕES ENTRE ECONOMIA FEMINISTA E
ECONOMIA SOLIDÁRIA NAS ATIVIDADES DA

INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS
POPULARES (ITCP) DA UNICAMP

Palavras-Chave: ITCP/UNICAMP, ECONOMIA FEMINISTA, ECONOMIA SOLIDÁRIA

Autores/as:
SAYNE MARIA PEREIRA MELO [FCA/UNICAMP]

Prof.ª Dr.ª LAIS SILVEIRA FRAGA [FCA/UNICAMP]

INTRODUÇÃO:

Esta pesquisa teve como objetivo estudar a atuação da Incubadora Tecnológica de Cooperativas

Populares da Universidade Estadual de Campinas (ITCP/Unicamp), discutindo em que medida as atividades de

incubação estabelecem relações entre os estudos de economia feminista e economia solidária. Compreende-se

uma ITCP como um coletivo de estudantes, docentes e funcionários que atuam na geração de trabalho e renda, por

meio da relação entre universidade e classes populares e a partir da economia solidária e autogestão. Com isso, as

seguintes questões foram colocadas: i) como as atividades de incubação realizadas pela ITC/Unicamp incorporam

a economia feminista e a economia solidária? ii) como essas duas abordagens econômicas se relacionam?

A ITCP da Unicamp surgiu em 2001 e é um programa de Extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão

e Cultura (ProEC), tendo como intuito contribuir para o desenvolvimento da economia solidária a partir da

formação e do acompanhamento de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) produzindo, também,

conhecimentos ao longo desse processo (ITCP, 2013; ITCP, 2009, p.8). Nesse sentido, é importante destacar

elementos essenciais da atuação da ITCP/Unicamp, que tem como referenciais teórico-metodológicos a autogestão

e a educação popular. 

Para Paul Singer (2007) a economia solidária pode ser compreendida como um modo de produção

caracterizado pela igualdade de direitos, no qual os meios de produção são de posse coletiva dos que trabalham

com eles, sendo essa a característica central, a da autogestão. Ainda segundo o autor, isso significa que os EES são

geridos, de forma democrática, pelos próprios trabalhadores, o que caracteriza o inverso da relação que prevalece

em empreendimentos heterogestionários e demonstra dispensabilidade da alienação do trabalho. 

Wirth et al. (2011) apontam a incubação de grupos populares como sendo um processo educativo que

move a ITCP/Unicamp a utilizar autores(as) e metodologias coerentes com a economia solidária. Nesse contexto,

a educação popular se constitui na ITCP/Unicamp como uma perspectiva que possibilita construir coletivamente,

a partir da visão de mundo e das realidades dos(as) trabalhadores(as) dos EES, conhecimentos e tecnologias que
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fortaleçam esses empreendimentos (ITCP, 2013). Assim, no âmbito da extensão universitária, a partir da

autogestão e da educação popular, são realizadas as incubações de EES para o desenvolvimento da economia

solidária.

Nesse contexto, entre 2018 e 2021, as atividades da ITCP/Unicamp se deram nos eixos da agricultura

familiar e de materiais recicláveis. Os EES incubados no período destacado eram formados majoritariamente por

mulheres negras em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Bruna Mendes de Vasconcellos (2011) aponta

que no âmbito dos EES as mulheres estão concentradas nos postos de maior precarização, além disso, quanto

menor o empreendimento, maior a participação delas, realidade também encontrada no mercado formal de

trabalho. Ainda segundo a autora, a maior parte dos EES, mais especificamente 73%, são mistos, ou seja,

compostos por homens e mulheres; 18% são exclusivamente femininos; e apenas 9% são compostos apenas por

homens.

A partir das informações apresentadas até aqui, essa pesquisa também se propôs a compreender como a

ITCP/Unicamp tem contribuído para o desenvolvimento e fortalecimento dos estudos sobre economia feminista.

A saber, a economia feminista, assim como a economia solidária, surge disputando o campo teórico econômico

predominante, trazendo novas perspectivas que pretendem descontruir e reconstruir novos olhares sobre trabalho e

economia, considerando assim, que o trabalho não se reduz ao emprego ou ao que se realiza no mercado, e a

economia vai além do que é monetário e circula no mercado (STRASSMANN, 2002; MORENO, 2018). 

METODOLOGIA:

Para realizar essa pesquisa, analisei materiais produzidos e artigos publicados pela ITCP/Unicamp entre

2001 e 2021. Primeiro, materiais e artigos que ao sistematizar o trabalho de incubação realizado pela

ITCP/Unicamp discutiam elementos tanto da economia feminista quanto da economia solidária e, assim, como

essas duas abordagens econômicas estão presentes no trabalho de incubação da Incubadora. Segundo, ao mapear

elementos da economia feminista e da economia solidária nas atividades de incubação realizadas pela

ITCP/Unicamp busquei relacionar essas duas abordagens econômicas. Assim, tracei uma linha do tempo a partir

dos materiais produzidos e dos artigos publicados pela Incubadora. O critério de escolha para tais materiais se deu

devido as discussões desenvolvidas por essas publicações que descrevem a atuação da ITCP/Unicamp ao mesmo

tempo que apresentam elementos acerca da economia solidária e da economia feminista.

A partir desse critério, foram escolhidos, primeiro, o "Caderno Empírica” (2009) que consiste em uma

sistematização das metodologias de incubação da ITCP/Unicamp entre 2005 e 2007. Em seguida, os artigos:

“Relato de experiência: da ocupação à cooperativa - as mulheres guerreiras do Vergel” e “Relato de Experiência:

divisão sexual do trabalho em empreendimentos de triagem de resíduos sólidos: um estudo de caso” presentes na

“Revista Coletiva” (2011).

Os artigos: “Nas rebarbas da reforma agrária: experiências de formação de dois grupos de mulheres

agricultoras” e “O sexo da economia solidária: apontamentos a partir da economia feminista e da prática de

Incubação” presentes na “Revista Coletiva II” (2013). E por fim, o artigo “Economia solidária e

interseccionalidade: desafios da autogestão na atuação da ITCP/Unicamp” (2021).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Contribuir para o desenvolvimento da economia solidária e fortalecê-la é o principal objetivo da

ITCP/Unicamp, que busca produzir conhecimentos a partir da relação de incubação (ITCP, 2009, p. 8). A

incubação, por sua vez, consiste no acompanhamento de grupos populares que querem tornar-se cooperativas,

empreendimentos, associações, entre outras formas de organização do trabalho coletivo (ITCP, 2009, p. 11). Essas

informações estão presentes no “Caderno Empírica” que sistematiza as atividades de incubação da ITCP/Unicamp

desenvolvidas entre 2005 e 2007.

Ainda sobre o “Caderno Empírica” são apresentadas as categorias nas quais as metodologias estão

classificadas. Cabe destacar duas dessas categorias: autogestão e gênero. Assim, ao facilitar uma discussão a

respeito da autogestão, elemento central da economia solidária, tais metodologias estimulam a tomada de decisões

coletivas a partir da participação em assembleias, espaços de debate; assim como a divisão de tarefas, a

rotatividade de funções e a autonomia do grupo (ITCP, 2009, p. 16). Por outro lado, quando destinadas a facilitar

uma discussão sobre gênero, as oficinas e atividades buscam promover e mediar um debate em torno da divisão

sexual do trabalho tanto no âmbito doméstico quanto no ambiente de trabalho e na esfera pública, além disso, são

discutidas preconceito de gênero e as consequências da desigualdade entre os sexos, como salários e duplas

jornadas de trabalho (ITCP, 2009, p. 17).

Assim, considerando as informações presentes no “Caderno Empírica” é possível compreender como a

economia solidária, a partir das discussões sobre autogestão, está inserida na metodologia de incubação da

ITCP/Unicamp. Outro elemento que podemos destacar a partir desse trecho, é a presença do debate sobre as

relações de gênero, junto aos EES. Possibilitar essas discussões expressa a possibilidade de identificar e repensar

as desigualdades existentes no campo do trabalho. Além disso, o papel dessas mulheres passa a ser evidenciado

dentro dos empreendimentos, local de trabalho, e maioria das vezes, apenas uma, das duas ou mais jornadas de

trabalho dessas mulheres.

O artigo “O sexo da economia solidária: apontamentos a partir da economia feminista e da prática de

Incubação” apresenta os principais pontos teóricos orientadores da prática pedagógica sobre a metodologia de

trabalho de gênero desenvolvida pela ITCP/Unicamp, além de relatar experiencias baseadas em uma metodologia

feminista (TAVARES, et. al, 2013, p. 164).

A criação do Grupo de Estudo e Pesquisa em Economia Solidária das Relações de Gênero (GEPES de

Gênero) teve como propósito possibilitar um aprofundamento teórico sobre o tema e criar metodologias

específicas que questionasse as relações desiguais de gênero presentes nos EES (TAVARES, et. al, 2013, p. 164).

Se antes o gênero era um dos muitos temas a serem abordados no decorrer do processo de
incubação na forma de algumas oficinas avulsas, atualmente ele é o eixo central da nossa
metodologia, de onde os demais temas discutidos devem partir. Nesse sentido, ao planejarmos os
temas de incubação – como autogestão, tecnologia social, mundo do trabalho, entre outros –
devemos refletir sobre como eles se relacionam com a desigualdade existente entre homens e
mulheres em nossa sociedade. Dessa forma, todas as questões passam a ser abordadas a partir da
perspectiva de gênero (TAVARES, et. al, 2013, p. 164).

Devido a maior parte dos EES acompanhados pela ITCP/Unicamp serem compostos ou constituídos em

sua maioria, por mulheres, e devido a dinâmica interna dos empreendimentos reproduzirem e se organizarem
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baseados na divisão desigual dos papéis de gênero, é que se justifica a necessidade de se inserir debates sobre

gênero no âmbito do trabalho desenvolvido pela Incubadora (TAVARES, et. al, 2013, p. 165). Ainda segundo a

autora, enquanto a teoria da divisão sexual do trabalho nos possibilita compreender as mulheres no mundo do

trabalho, a economia feminista pode nos possibilitar elaborar práticas de ação que buscam a transformação social

e econômica do nosso sistema a partir de uma perspectiva feminista.

Por isso, é importante destacar que ao falar de perspectiva feminista não estamos nos referindo às

metodologias que trabalhem apenas com mulheres. Entendemos que uma metodologia que parta dos problemas

concretos das mulheres possa oferecer ferramentas para a reorganização estrutural da lógica de trabalho de um

empreendimento, caminhando para um processo que não reproduza as desigualdades do atual sistema econômico

(TAVARES, et. al, 2013, p. 165-166).

O artigo se desdobra no diagnóstico sobre a situação de homens e mulheres nos EES e em como a

economia feminista possibilita aprofundar a crítica ao atual sistema econômico, já que propõe uma ressignificação

sobre o entendimento do que é trabalho além de dar atenção a elementos não considerados pela atual economia

(TAVARES, et. al, 2013, p. 166). Além disso, apresenta a primeira proposta de caráter feminista: a criação do

Fundo Rotativo de Produção gerido por Mulheres (FRPM), que tem como objetivo oferecer credito solidário para

os EES acompanhados e incentivar a entrada das mulheres na esfera da gestão econômica (TAVARES, et. al, 2013,

p. 166).

CONCLUSÕES:

Como resultados foi possível destacar que a ITCP/Unicamp incorpora a economia solidária, tanto na sua

atuação junto aos EES quanto no dia a dia da incubadora, já que a autogestão está presente nos princípios que

orientam as práticas de incubação e a formação contínua dos educadores(as) populares.

A economia feminista também se incorpora nas atividades de incubação da ITCP/Unicamp a partir da

formação do Grupo de Estudo e Pesquisa em Economia Solidária das Relações de Gênero (GEPES de Gênero)

que possibilitou o aprofundamento teórico sobre o tema e a criação de metodologias específicas para questionar,

desconstruir e/ou reconstruir novas relações de gênero junto aos EES (TAVARES, et. al, 2013, p. 164). Ou seja, na

atuação junto aos empreendimentos, a incubação considera as realidades dos EES no que se refere às

desigualdades existentes entre os gêneros, o que possibilita propor debates sobre o tema.

A economia solidaria se relaciona com a economia feminista, principalmente, na intenção que ambas

têm de ressignificar o mundo do trabalho. Primeiro, a economia solidária, a partir da autogestão, possibilita que os

trabalhadores(as) dos EES incubados reflitam e construam alternativas ao modo de produção predominante,

buscando formas alternativas de organização do trabalho coletivo.

A economia feminista, por sua vez, também possibilita reflexões a respeito do mundo do trabalho,

principalmente, no que se refere as desigualdades entre gêneros e ao reconhecimento das realidades impostas às

mulheres nos EES. Além das reflexões, a economia feminista se mostra, a partir da atuação da ITCP/Unicamp,

como uma questão essencial a ser refletida junto aos grupos populares, já que a desigualdade entre homens e

mulheres, assim como no mundo do trabalho convencional, também ocorre no interior dos grupos populares.
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