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Resumo 

Este artigo aborda proposta de extensão universitária da ITCP/UFPR em duas ações: (i) no 

litoral do Paraná com turismo de base comunitária e artesãos da Cooperativa Arte Nossa 

em Guaraqueçaba, e; (ii), em comunidades rurais em Tunas do Paraná, no Vale do Ribeira. 

A intervenção investiga a dinâmica do microssistema “família e comunidade” nas 

dimensões humanas, econômicas, ambientais e sociais. Os resultados se efetivam a partir 

da apropriação das tecnologias, associadas à autogestão da APROTUNAS cujas demandas 

passam a ser gradativamente resolvidas pelos agricultores e, da Cooperativa ARTE 

NOSSA pelo empoderamento de tecnologias sociais. As experiências acumuladas nas 

comunidades resultam em produção científica, atende à tríade ensino-pesquisa-extensão, os 

extensionistas ampliam o conhecimento, a formação profissional e a universidade, cumpre 

o seu papel social. 
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Introdução 

A Incubadora de Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP/UFPR) é um 

programa de extensão universitária da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Iniciou em 

junho de 1998, por um grupo de professores da UFPR pela Administração Central e 

Coordenada pela então Coordenadoria de Apoio à Cidadania (CAC) da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura (PROEC). Desde o início de suas atividades a ITCP/UFPR é 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 formação do estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio 

com a sociedade” (FORPROEX, 2012, p.5). 
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A ITCP/UFPR assim como outras incubadoras, nasceu com a intenção de ser uma 

alternativa para a crise do trabalho no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. Apesar da 

análise crítica da crise do trabalho (RIFKIN, 1996; MONTALI, 2004), do excesso de 

regulação e o consequente deficit de emancipação (SANTOS, 2005), ser objeto de ação 

contínua da ITCP/UFPR, seu escopo de escala foi alterado. Para Fernández e Brandão, 

(2010), a continuidade das ações que se deram pela alteração das escalas da relação do 

trabalho referenciam-se a questões sociopolíticas relacionadas com o espaço socialmente 

construído, “escalas são elaborações sociais conflitivas, são produções humanas coletivas, 

dinâmicas, multidimensionais, com os diversos atores e trajetórias históricas em disputa, 

em movimento processual, contingentes e abertas” (p. 243). 

A solução de continuidade para essas sensíveis mudanças conjunturais foi 

estabelecer na filosofia da ação da ITCP/UFPR os princípios cooperativos que ela pregava 

aos incubados. A ITCP/UFPR trabalha com um arcabouço teórico e metodológico: (i) da 

indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão e; (ii) com as bases conceituais primeiras 

da Economia Solidária (SINGER, SOUZA, 2003), do Desenvolvimento Regional 

(PREVOST e LALLEMAND, 2010; PREVOST, 2011) e com as Tecnologias Sociais 

(DAGNINO, 2011). Esse cenário constantemente colocado em discussão abre portas para 

colocações multi e pluridisciplinares na condução de seus projetos, incorporando temáticas 

como a complexidade (MORIN, 2006; 2007), pós modernidade, (BAUMAN, 2008), 

ruralidades (CAMPANHOLA e GRAZIANO - SILVA, 2000) e outras. Uma vez que a 

sociedade, segundo Touraine (2006) é “(...) centrada em si mesma, tanto por parte dos que 

tratam as funções e da utilidade das condutas como por parte dos que veem por toda parte 

os efeitos de uma dominação” (p.89). 

A horizontalidade nos processos coletivos de tomada de decisão, a gestão 

empoderada pela comunidade na condição de protagonista, a importância da articulação 

com as universidades e o papel das tecnologias pautadas pelo respeito ao acúmulo de 

conhecimento e da cultura local, se configuram como elementos comuns aos pilares dessa 

tríade (SINGER, PREVOST e DAGNINO). 

Estas discussões são incorporadas na condução das ações da ITCP/UFPR “para as 

pessoas” e “com as pessoas” cujo objetivo final é o “Bem-Viver” do ser humano 

(FARAHH, VASAPOLLO, 2011; SMITH e MAX-NEEF, 2011) e, ainda, a troca de 

informações e as parcerias. 

A ITCP/UFPR apoia e orienta técnica e cientificamente o processo de 

consolidação e organização de grupos populares, empreendimentos cooperativos ou 



associativos de pequeno porte e no desenvolvimento do turismo de base comunitária 

(TBC). Essas temáticas se constituem como propostas distintas, porém complementares, e 

vêm ganhando espaço na pauta de debates sobre as alternativas na redução da desigualdade 

social frente ao atual modelo de desenvolvimento competitivo e globalizado. E 

fundamentam-se na perspectiva de uma sociedade mais participativa em seus modelos de 

gestão. Nesse sentido, o presente artigo apresenta a extensão universitária da equipe da 

ITCP/UFPR nas comunidades de Tunas do Paraná e de Guaraqueçaba, no estado do 

Paraná. A atuação em ambos os casos se dá em associação entre o saber acumulado da 

comunidade, conhecido como saberes relacionais, e o conhecimento acadêmico 

interdisciplinar da Universidade nas diversas áreas do conhecimento  envolvendo a 

participação de técnicos, professores orientadores e alunos bolsistas em nível de 

graduação, especialização, mestrado e doutorado.  

 

Metodologia 

 

A metodologia da ITCP/UFPR considera como focos de atuação a família e a 

propriedade; o empreendimento e a comunidade, a partir da inclusão das dimensões 

humanas, econômicas, ambientais e sociais. Essa perspectiva metodológica dinâmica se 

caracteriza por permitir o descolamento do campo de visão da incubadora tanto para o 

microssistema, representado aqui pelo núcleo familiar, quanto para o microssistema, 

representado pelo contexto da comunidade na qual está inserido o empreendimento.  

A partir da avaliação dos empreendimentos incubados aproxima-se a 

metodologia de intervenção da ITCP/UFPR às propostas de desenvolvimento local. O 

embasamento teórico se apoia nos autores citados que interpretem a complexidade local 

baseados em princípios tais como: autonomia, participação democrática, visão crítica e 

emancipadora. Contudo, o mais importante é a convergência teórica com os processos 

de intervenção entre a ITCP/UFPR e a comunidade.  

 

Resultados e discussão 

No município de Guaraqueçaba a extensão tem como objetivo desenvolver o 

turismo de base comunitária (TBC), uma modalidade de turismo que dialoga com as 

premissas do desenvolvimento local (IRVING, 2009). As atividades foram iniciadas em 

fins de 2013 e aos poucos vem se estruturando. A partir de observações e diagnóstico 

no município buscou-se identificar e aproximar-se de empreendimentos solidários e de 

comunidades que apresentassem interesse na proposta do TBC. No decorrer das 



reuniões entre a equipe da ITCP/UFPR e os cooperados, identificaram-se demandas 

como a revisão do regimento interno e do cumprimento dos acordos feitos entre si e 

resgate de alguns cooperados. Essa etapa foi concluída com a eleição da atual diretoria.  

A partir da contribuição da ITCP/UFPR observou-se que as pessoas envolvidas 

se apropriaram dos conceitos de cidadania, autogestão, associativismo, cooperativismo, 

dentre outros, passando a compreender o funcionamento dos mecanismos de gestão 

participativa do empreendimento e, consequentemente, os mecanismos de participação 

e disputa por espaços de governança local. (RAUBER, 2006).  

No caso de Tunas do Paraná, os agricultores conscientizaram-se das políticas 

públicas, no fortalecimento do sentimento de pertença, de sua importância como parte da 

comunidade a partir do fornecimento de alimentos de boa qualidade para as escolas, cujos 

filhos se configuram como beneficiários diretos.  

  

Considerações finais 

O enfoque dado aos estudos permite alinhar os cenários rurais onde os temas 

(segurança alimentar, acesso a políticas públicas, educação, meio ambiente e modos de 

produção) são latentes. 

A proposta de trabalho da ITCP/UFPR se materializa em duas grandes ações; uma 

no litoral com o turismo de base comunitária e a outra em Tunas do Paraná. No caso do 

litoral onde a relação homem x natureza se dá na organização e produção comunitária, 

aparece a associação de artesãos como grupo emponderado e o reflexo disso aparece na 

família, na comunidade e na sociedade. 

Em Tunas do Paraná se observa informalmente a qualidade técnica, a qualidade 

do serviço das cooperativas aos cooperados, a organização do grupo, a participação política 

das cooperativas e a sua inserção no debate local e regional e o empoderamento da 

cidadania. O empoderamento faz-se fundamental para a autogestão de empreendimentos 

solidários. Por fim, a extensão universitária cumpre seu papel científico investigativo, as 

experiências acumuladas em ambas as comunidades retornam para a Universidade, são 

refletidas sob diferentes referenciais teóricos, sistematizadas e publicadas na forma de 

produção científica, os acadêmicos adquirem conhecimento e experiência e a universidade, 

cumpre o seu papel social. 
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