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Resumo 

O presente estudo relata a experiência do Projeto “Economia Solidaria e Turismo no Litoral do 

Paraná”, fomentado pela FINEP – (Financiadora de Estudos e Projetos) e Ministério do Turismo 

(MTUR), com execução da – ITCP/UFPR - Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da 

Universidade Federal do Paraná, a partir da Cooperativa de Artesãos ARTE NOSSA localizada do 

Município de Guaraqueçaba, litoral norte do Paraná. Tendo por arcabouço teórico a metodologia 

da ITCP/UFPR, prima pela (i) indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão; (ii) as bases 

conceituais da Economia Solidária, do Desenvolvimento Local e as Tecnologias Sociais. Durante a 

execução do projeto foram identificadas pelos cooperados três demandas: (i) infraestrutura; (ii) 

comercialização; e (iii) elaboração de projetos. A equipe de pesquisadores constatou a dificuldade 

nos laços de cooperação e participação entre os membros da Cooperativa, bem como, a 

reorganização administrativa e regularização fiscal. Ao final da execução desta etapa do projeto 

pela ITCP, o resultado obtido foi o resgate do trabalho cooperativo, a melhora da relação com a 

comunidade, participação na gestão e a elaboração e apresentação por parte dos cooperados de 

dois projetos que terão como beneficiários: a Cooperativa; os cooperados e a comunidade.  

 

Palavras-chave: ITCP, Tecnologias Sociais, Cooperativismo 

 

  Introdução 

 

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) é um programa de extensão 

universitária da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Constituída em junho de 1998 e 

orientada pelo Plano Nacional de Extensão, que reafirma a “Extensão Universitária como processo 

acadêmico definido e efetivado em função das exigências da realidade, além de indispensável na 
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formação do estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade” 

(FORPROEX, 2012, p. 05). A ITCP/UFPR trabalha com um arcabouço teórico e metodológico da 

Economia Solidária (SINGER, SOUZA, 2003), do Desenvolvimento Local (PREVOST, 2011) e 

com as Tecnologias Sociais (DAGNINO, 2011). Integra o Programa ITCP/UFPR vinte bolsistas 

extensionistas de diferentes áreas - educação, arquitetura, medicina veterinária, engenharia 

agrônoma, biologia, zootecnia, geografia, engenharia ambiental, jornalismo, farmácia, economia, 

turismo, dentre outros -, dois professores, três técnicos da UFPR e professores colaboradores 

internos e externos a Universidade. 

 No ano de 2008 a ITCP/UFPR foi desafiada a aproximar o tema da economia 

solidária ao turismo, nesse sentido foi convidada para executar o Projeto financiado pelo 

Ministério do Turismo através da Secretaria de Programas de Desenvolvimento do Turismo, 

denominado “Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários na Cadeia Produtiva do 

Turismo.” Na proposta apresentada pela ITCP forma previstas ações a serem desenvolvidas em 

dois destinos indutores do turismo no estado do Paraná (i) Foz do Iguaçu e (ii) Litoral. Dentre os 

objetivos previstos pelo Ministério do Turismo constavam: (i) Incubação dos Empreendimentos de 

Economia Solidária na Cadeia Produtiva do Turismo; (ii) Construção de referencial conceitual e 

metodológico; (iii) Articulação de políticas públicas de turismo, de Economia Solidária e de 

promoção do desenvolvimento local e regional e (iv) Produção de conhecimento e formação de 

discentes.  

Estes objetivos, agregados a experiência da ITCP na incubação de empreendimentos de 

Economia Solidária, bem como os princípios que regem a filosofia de ação da ITCP, foram a base 

da proposta elaborada para a execução do projeto:  (i) Elaboração do Diagnóstico dos 

empreendimentos de Economia Solidária na Cadeia do Turismo nos dois destinos indutores; (ii) 

Constituição e formação de uma equipe de incubação local; (iii) Incubação de empreendimento de 

economia solidária na cadeia produtiva do turismo e (iv) Sistematização e divulgação do 

resultados do projeto. A incubação inicialmente prevista somente para Foz de Iguaçu foi 

contemplada em um segundo projeto cujas ações se concentram no litoral do Paraná – Projeto 

ETUR- Litoral. Vencida esta etapa, foi elaborado um diagnóstico do destino indutor Paranaguá, 

que possui como principal atrativo a Ilha do Mel.  

Além do tradicional levantamento sócio econômico e cultural, o diagnóstico contou com 

um processo de articulação com as principais entidades de pesquisa, de governo, e ou 

representativas do turismo na Região.  Ao mesmo tempo a equipe participava de reuniões 

articuladas com: Fundação Municipal de Turismo (FUMTUR) e Conselho Municipal de Turismo 

(COMTUR) de Paranaguá, com a Agência de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral 

do Paraná (ADETUR), com a  UFPR Litoral (participação no III Colóquio Turismo e 



Comunidades – agosto 2013) e  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). Além do diálogo com estas esferas, deu-se início a visitas a outras comunidades e 

experiências do Litoral norte do Estado do Paraná.  Do resultado desse processo se chega ao 

Município de Guaraqueçaba, a Secretaria de Turismo e Cultura e Cooperativa de Artesãos Arte 

Nossa. 

Se a princípio as ações estavam previstas para serem desenvolvidas na Ilha do Mel, a 

primeira fase do diagnóstico não apontava as condições que o trabalho que pretendia.  Como um 

espaço turístico consolidado e saturado pelo grande número de empreendimentos, pousadas, 

restaurantes e demais estruturas pertencentes não mais as populações tradicionais, condição que 

para equipe foi fundamental para, optar pelo trabalho na região de Guaraqueçaba.   

 O Município de Guaraqueçaba, cidade litorânea do Paraná é região protegida por 

leis ambientais, federais e estaduais, e junto com municípios vizinhos formam a APA - Area de 

Proteção Ambiental de Guraraqueçaba. Desde 1995, parte do Município foi decretado como 

Parque Nacional de Superagui, tendo ainda Unidades de Conservação e Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural. A região é considerada pela UNESCO como Patrimônio Natural da 

Humanidade. Esta região é habitada por comunidades quilombola, indígenas e caiçaras, sendo uma 

região de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). As atividades econômicas são a pesca, 

agricultura de subsistência e extrativismo. O artesanato é para alguns grupos, a principal fonte de 

renda. Para os artesãos que tem relação com o Fandango (um gênero musical e coreográfico 

fortemente associado ao modo de vida da população caiçara) é uma atividade secundária. Para 

outros, o manejo da matéria prima para o artesanato, representa fonte de renda direta, seja no 

cultivo, como o caso da banana (depois o uso da fibra de bananeira), na pesca (posteriormente 

fornecedor de escamas) ou ainda, extrativismo como madeiras, cipó, taquara, taboa entre outras. 

Em Guaraqueçaba está localizada a Cooperativa de Artesãos Arte Nossa que tem por 

objeto social a organizar e representar os artesãos da região, possibilitando: comercializar produtos 

de artesanato; desenvolver projetos coletivos de produção, envolvendo artesãos de diferentes 

técnicas; promover a compra em comum de matérias primas e produtos necessários para o 

desempenho das atividades da Cooperativa e dos associados. Dentre os trabalhos e técnicas 

utilizadas estão:  

QUADRO: 1 

Técnica / matéria prima Produto 

Trabalhos em cerâmica/barro Panela, Vaso, Moringa, Petisqueira, Esculturas, 

Técnicas de Engobe  

Entalhe em madeira: Rabeca,Viola, Machete, Adufo, Tamancos, 

Reprodução de animais, - trabalho típico indígena 

Escamas e Conchas Flores, Saboneteira 



Papel artesanal  Abajures, Agendas, Bloco de Notas 

Fibras naturais: como e bananeira, palha, cipó, taboa, e 

palha de milho 

Redes, Cestas, Gamelas, Tapetes, Esteiras e outros 

    Fonte: organizado pelos autores. 

 

Como grande parte das cooperativas no Brasil, a Arte Nossa, é resultado da 

transformação da Associação de Artesões de Guaraqueçaba fundada em 1997, que congregava os 

artesãos do município. No ano de 2004 com apoio do Governo do Estado através do Programa do 

Voluntariado Paranaense (PROVOPAR) a antiga associação se transformou no que é hoje a 

Cooperativa Arte Nossa. Utilizando-se de metodologia similar ao que é o processo de incubação 

de cooperativas populares, o trabalho contou tanto com oficinas de qualificação profissional como 

de cooperativismo, pois parte da equipe do PROVOPAR, contava com egressos da ITCP-UFPR.  

Esse processo possibilitou a participação da Cooperativa em diversos eventos regionais e 

nacionais relacionados com o artesanato, cultura e turismo, tendo reconhecida sua importância 

através da premiação de peças e trabalhos.  Outro aspecto importante da relação da PROVOPAR 

com a Arte Nossa esteve relacionado com abertura de canais de comercialização, neste período o 

grupo de recebeu encomendas da Companhia de Energia Elétrica do Paraná (COPEL), Eletrosul 

Centrais Elétricas S/A, Itaipu Binacional, Secretaria do Estado e da Educação. Se por um lado essa 

relação foi fundamental no aspecto econômico, por outro lado criou uma relação de dependência 

no processo de comercialização, que quando do afastamento do PROVOPAR não foi superado 

pelo grupo. 

Atualmente a cooperativa conta com 30 (trinta) cooperados cadastrados, sendo 15 

(quinze) em plena atividade. Fruto da aproximação da equipe da ITCP com a direção da 

Cooperativa, essa solicitou o apoio para solucionar aspectos relacionados a infra-estrutura, 

comercialização e elaboração de projetos. Tendo em vista os aspectos acima expostos à equipe da 

ITCP aceita o desafio. Nesse sentido não se trata de um caso típico de incubação, uma vez que 

esse trabalho já foi desenvolvido pela PROVOPAR, e tão pouco de retomada da incubação, pois o 

processo inicial não foi desenvolvido pela ITCP-UFPR. Trata-se de uma novidade para a equipe 

que passaremos a descrever abaixo. 

 

  Metodologia 

 

Trata-se de um estudo de caso, que segundo Yin (2001), permite o estudo da 

compreensão e investigação de fenômenos complexos individuais e grupais. A metodologia 

utilizada tem por base a pesquisa-ação que conforme Thiollent (1997) permite reflexão e discussão 

em grupo onde a pesquisa ocorre por meio da integração entre pesquisadores e atores sociais da 



organização. Tendo por base o arcabouço teórico da metodologia de incubação da ITCP/UFPR 

(BERGONSI, 2007) e as bases conceituais da Economia Solidária, do Desenvolvimento Local e as 

Tecnologias Sociais.  

Conforme indicado anteriormente, não se trata de um caso clássico de Incubação, uma 

vez que essas etapas já foram executadas anteriormente. Nesse sentido, as fases que formam a 

metodologia de incubação, ou seja: pré incubação, incubação, avaliação, e desincubação, 

principalmente em relação às duas primeiras, para a análise do presente trabalho tiveram que ser 

adaptadas, respeitando seus espíritos e conceitos. 

 

   Desenvolvimento da ação 

 

Conforme já apontado não de trata de uma incubação clássica, nesse sentido, a primeira 

fase, ou seja, a pré-incubação, assumiu muito mais um caráter de avaliação e planejamento do que 

do diagnostico propriamente dito. Além das primeiras reuniões de aproximação com o grupo, 

foram feitas visitas à casa dos cooperados, o que permitiu verificar além da produção do 

artesanato, a sua forma de vida e a condição social econômico da família. Na cooperativa foram 

identificados aspectos relacionados à estrutura organizacional, infraestrutura e aspectos produtivos.  

O inicio efetivo do trabalho com o grupo se deu em reunião onde foram identificadas as 

principais demandas, e elaborado um plano de ação para ser executado no período e vigência do 

projeto ETUR. Essas demandas foram assim organizadas tendo por base a visão dos cooperados: 

melhoria de infraestrutura; comercialização; elaboração de projetos A equipe no processo de 

diagnostico identificou outros aspectos fundamentais da organização que necessitavam ser 

trabalhados tais como: falta de participação; compromisso com a cooperativa; necessidade de 

reorganização administrativa e financeira, uma vez que a arrecadação se quer cobria os custos 

operacionais da cooperativa, além de uma maior aproximação com a comunidade. Desse processo 

resultou o plano de ação elaborado em conjunto com os cooperados, que elegeram a oficina de 

projetos como prioridade. Sendo assim a equipe acatou o tema como sendo o fio condutor da ação, 

porém trabalhando todas as fragilidades encontradas durante o diagnóstico.  

Dando início à execução do plano de ação, foi trabalhado nas Oficinas sobre Elaboração 

de Projetos, temas complementares como, Planejamento Estratégico com a finalidade de organizar 

as ações administrativas da Arte Nossa. A esse respeito, segundo Oliveira (2007, p. 5) “O processo 

de planejar envolve, portanto, um modo de pensar; e um salutar modo de pensar envolve 

indagações; e indagações envolvem questionamentos sobre o que fazer, como, quando, quanto, 

para quem, por que, por quem e onde”.  Sempre destacando a importância de planejar a gestão de 

forma participativa, discutido os pontos fortes e fracos buscando respostas, soluções, objetivos e 



metas a serem alcançados. Na abordagem do planejamento estratégico, tático e operacional,  

trabalharam-se os conceitos sobre o planejamento financeiro, produção, fiscal, marketing e custos. 

Segundo Andrade (2012, p. 14). 

O Planejamento estrátégico é generico, isto é, abrange a oreganização como um 

todo, não abordando, portanto, detalhes específicos de cada departamento ou 

visião. 

Neste nível, o planejamento é dirigido para o longo prazo, procura estabelecer um 

senso de direção para os caminhos alternativos futuros que a organização poderá 

seguir. E exige a elaboração de planos mais detalhados (táticos ou operacionais). 

O Planejamento tático abrange cada um dos departamentos ou divisões da 

organziação, é direcionado para o médio prazo e é mais detalalhados do que o 

planejamento institucional. 

São exemplos de planos táticos: plano de marketing, plano de recursos humanos, 

plano financeiro etc. 

O Planejamento operacional inclui cada grupo de tarefas que necessitam ser 

executadas, é bastante detalhado e é direcionado  para o curto prazo. 

Cada plano tático que é elaborado na organziação exige o desenvolvimento de 

vários planos opreacioniais, por exemplo: 

O Plano de marketing exige que se desenvolvam planos operacionais tais como; 

plano de pesquisa de mercado, plano de vendas, plano de promoções, etc. 

 

O tema dos custos em artesanato foi o grande desafio, dado a sua subjetividade sobre 

como calcular custos de material prima, como mesurar a hora trabalhada na produção, e o valor da 

peça para venda, resultando em vários encontros e discussão, questão que ainda necessita de um 

aprimoramento e estudo, conforme destaca Megliorini (2007, p.7). 

Os custos correspondem a parcela dos gastos consumida no ambiente fabril para 

fabricação do produto, pela aquisição de mercadorias para revenda e para 

realização de serviços’’. São incorporados aos estoques, quando bens tangíveis, até 

o momento da venda, quando passam a ser representados na DRE (demonstração 

do resultado do exercício) como custo do produto vendido ( CPV) ou custo dos 

serviços prestados (CSP). Ainda, podem ser tratados na empresa comercial como 

elementos de composição dos custos das mercadorias sendo levado ao resultado 

como Custo das Mercadorias Vendidas (CMV).  

 

 Outro aspecto importante foi a construção da “Linda do Tempo”, que no primeiro 

momento serviria para a construção da apresentação, histórico do grupo ou descrição de 

antecedentes em se falando de projetos, conforme Ruas (2006, p. 103). 

Consiste num recorte histórico a partir do qual as pessoas recordam o passado e 

refletem sobre fatos, acontecimentos, valores e atitudes por elas consideradas 

importantes e que têm relação com a realidade atual da comunidade. As pessoas 

procuram fazer uma nova leitura dos acontecimentos passados, atribuindo-lhe um 

novo significado.  

 

Porém o resultado dessa ação teve uma segunda intencionalidade que possibilitou o 

resgate da história da cooperativa, bem como a valorização das conquistas, servindo ao mesmo 

tempo para a apresentação da cooperativa quando da proposição de projetos, como para o resgate a 

valorização dos cooperados, dando a eles a percepção de pertencimento no grupo associativo da 

Arte Nossa. 



 Passada essa etapa foram ministradas as noções gerais de: elaboração de projetos: 

identificação do projeto; identificação do proponente/executor; histórico de experiências da 

instituição proponente/executora; caracterização do problema; justificativa; metodologia; público 

alvo; objetivo geral; metas; plano de ação; recursos; cronograma; orçamento e contrapartida. 

Conforme Carvalho (2011, p. 21) “Um projeto é uma organização de pessoas dedicadas que visam 

atingir um propósito e objetivo específico”.  

Para realização desta oficina utilizamos como base o edital lançado pela Caixa 

Econômica Federal com a finalidade de contribuir para a valorização e o resgate da cultura local e 

Apoio ao Artesanato. Na fase de discussão dos objetivos do projeto trabalharam-se dois aspectos: a 

necessidade de organização e articulação entre as diversas técnicas de artesanato e a organização 

de setores objetivando verificar quais seriam os beneficiários da ação, ou seja, a sua articulação da 

cooperativa e dos artesãos com a comunidade local e em ações de fortalecimento do artesanato 

para os alunos das escolas públicas do município. 

Deste processo resultou aos cooperados um planejamento dos setores de produção do 

artesanato de acordo com a matéria prima e ou técnica utilizada: Cerâmica; fibras e papel; tear e 

fibras; trabalhos em madeira. Resultou também a importância da manutenção do espaço que eles 

ocupam, uma vez que embora nem todas as peças sejam produzidas na sede da Arte Nossa, é nesse 

espaço que está instalado o principal ponto de comercialização. Surge daí também o tema da 

organização do trabalho de venda, da importância de se ampliar os contactos com outros pontos de 

comercialização fora do município. Nesse sentido a equipe da ITCP colocou a cooperativa em 

contacto com um a Loja da Ecosol em Curitiba para que se ampliem as possibilidades de 

escoamento da produção, tratativas estão sedo feitos para que isso ocorra. 

 A discussão e capacitação sobre os temas elencados acima, possibilitou ao grupo 

visualizar os projetos não apenas como intuito de captar recursos, mas também para apresentar 

projetos para disseminar o conhecimento sobre a arte e cultura regional para a comunidade. 

Durante os encontros foram abordados de forma intrínseca os princípios autogestionários em 

empreendimentos de economia solidaria, sempre destacando a que a Cooperativa é um 

empreendimento de economia solidária, é uma organização de autogestão que por sua vez pertence 

a todos os cooperados. 

 

   Resultados e discussão 

 

Os resultados se efetivaram a partir da apropriação do conhecimento adquirido no 

processo de formação e no restabelecimento do senso de coletividade que é uma das bases para o 

sucesso das práticas de Economia Solidária. Como resultado, muitos cooperados que não estavam 



participando da gestão da cooperativa voltaram a participar do grupo, iniciaram a discussão do 

processo de reorganização administrativa, propuseram ações para melhorar a comercialização e 

marketing, resgataram os laços de trabalho cooperativo, elaboraram de forma coletiva dois 

projetos que terão como beneficiários: a Cooperativa; os cooperados e a comunidade. O primeiro 

foi apresentado no edital de seleção pública de projetos culturais lançados pela Caixa Econômica 

Federal com a finalidade de contribuir para a valorização e o resgate da cultura local, o segundo 

apresentado no edital da “OI” - Artesanatural - Arte que Educa, o objetivo especifico é de valorizar 

e resgatar aspectos culturais do artesanato, divulgar seus produtos dentro e fora da localidade.  

Outro aspecto importante a destacar, foi a criação de canais de comercialização: (i) 

criação da “Feira da Lua”, uma feira mensal em Guaraqueçaba, onde são ofertados produtos 

artesanais e gastronomicos produzidos pelos cooperados. (ii) Parceria com a ONG Moradia e 

Cidania em Curitiba (criada pelos empregados da Caixa), onde são expostos e comercializados os 

produtos produzidos pelos cooperados (foto 1 e 2).  

      

Fotos: Sandro Miguel Mendes. Produtos expostos na loja situada a Rua Mateus Leme nº 651 – Curitiba –Pr. 

   

Considerações finais 

 

Desenvolver ações no coletivo foi desafiador na construção e fortalecimento de vínculos. 

A dificuldade de trabalhar com as diferenças foram identificadas durante os paços das ações. 

Percebeu-se a necessidade de formação continuada no processo de transformação social, 

aproximando a organização com outros grupos da comunidade, mantendo a identidade e a 

valorização da cultura e artesanato local. Nos princípios que orientam o cooperativismo, 

destacamos dois: (i) Educação, formação e informação e, (ii)  interesse pela comunidade. Ao 

encontro destes princípios, foi importante relembrar a necessidade de trabalhar solidariamente 

fortalecendo elementos como emancipação, consciência e identidade coletiva e desenvolvimento 

do pensamento crítico. A Cooperativa ainda passa por um momento de dificuldades financeiras. 



Não há duvidas de que ainda há um longo caminho a ser percorrido, embora o grupo de 

cooperados se proponha a dar continuidade nas ações de reorganização do trabalho e 

administrativa. Portanto, o papel de equipes de assessoramento ainda é premente, e como não há a 

consolidação de um processo de autogestão, muitas contribuições poderão ser apresentadas e 

implementadas na Gestão da Arte Nossa. 
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