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Introdução: 

O projeto Assessoramento em Economia Solidária, vinculado à Política de Extensão e 

Assuntos Comunitários da UPF constitui-se no desdobramento de um conjunto de outros 

projetos, os quais foram sendo implementados desde o ano de 2007. Composto de 

professores das áreas de Ciências Sociais, Psicologia e Serviço Social da instituição. 

Partindo de parcerias com a Cáritas Diocesana e o Fórum Regional de Economia Solidária, 

o projeto desenvolveu entre 2013 e 2014 a construção de um diagnóstico em Economia 

Solidária no município.  

Objetivos: 

Nessa perspectiva, constatou-se a necessidade de um diagnóstico em economia solidária no 

município, o qual teve início em julho de 2013. Nesse ano de 2014, o projeto deu 

continuidade à realização do diagnostico sustentando-se na necessidade de ao mesmo 

tempo conhecer, apreender as dinâmicas de surgimento e organização de grupos 

relacionados a economia solidária. 

Metodologia: 

A definição de uma amostra que contemplasse mais de 50% dos empreendimentos a serem 

visitados foi pautada em critérios de elegibilidade tais como – segmento, território e a que 

tipo de entidade representativa estava vinculado (Cáritas e ou FREPS). Identificou-se um 

total de 80 empreendimentos sinalizados, destes 11 se auto-declararam como não mais 

sendo empreendimento de economia solidária. Dos que se consideram empreendimento de 

economia solidária, totalizaram 72. No período da pesquisa foram visitados 35 



empreendimentos de economia solidária, vinculados a diferentes segmentos – alimentação, 

artesanato, organizações sociais, reciclagem, serviços, ervas medicinais e entidades 

representativas da economia solidária.. Considerando o percurso de construção do estudo, a 

equipe, vivenciou dificuldades iniciais relacionadas às listagens, as quais em muitos casos 

não apresentavam dados atualizados, o que exigiu a formulação de diferentes estratégias 

tais como telefonemas, visitas em loco, encontros coletivos. 

Considerações finais: 

A partir desse primeiro mapeamento, a equipe fora experimentando os modos como a 

economia solidária se materializa no município, a partir de suas fragilidades, 

descontinuidades e expectativas. Na etapa que culminuou na realização das entrevistas, a 

equipe destaca a possibilidade da escuta dos sujeitos vinculados aos empreendimentos, 

onde, no espaço-tempo da entrevista, eram trazidos muitos aspectos tais como as historias, 

as motivações, a identidade com o trabalho, e os múltiplos sentidos da economia solidária 

para os diferentes sujeitos, grupos, segmentos. Mediante a análise dos dados quanti e 

qualitativos, sinalizou-se a importância de reflexão da equipe e dos operadores das 

políticas de economia solidaria nos níveis federal, estadual e municipal. Como destaque, 

situariamos aqui cinco principais pontos: 1) o estranhamento de parte significativa dos 

sujeitos vinculados aos empreendimentos sobre o significado da economia solidária; 2) a 

fragilidade dos empreendimentos no que diz respeito à auto-gestão e constituição de 

processos democráticos; 3) a existencia de indicativos de precarização do trabalho 

realizado, da informalidade, da terceirizaçã e do não acesso aos direitos sociais dos 

participantes; 4) a quase unanimidade dos sujeitos entrevistados em relação à necessidade 

de assessoramento técnico aos empreendimentos; 5) a possibilidade  dos sujeitos 

vinculados à economia solidária reconhecerem suas identidades nos processos de trabalho. 

Esses e outros aspectos reforçam a perspectiva do projeto de extensão formular uma 

proposta consistente de assesoramento aos empreendimentos, objetivando fortalecer a 

economia solidária no município de Passo Fundo.   
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