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Resumo 

A pesquisa pretende identificar a cultura política dos 

empreendimentos solidários incubados pela IESOL 

(Incubadora de Empreendimentos Solidários da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa) e analisar o 

impacto que a incubadora tem nos processos de 

socialização política dos empreendimentos. Partindo do 

pressuposto de que os princípios da Economia Solidária 

têm viés democrático e considerando a IESOL como 

uma instituição democrática, procura-se verificar se as 

instituições democráticas promoveriam a edificação de 

valores propícios à sua ampliação e fortalecimento. 

Introdução  

Pretende-se contextualizar reflexões sobre a democracia 

e a cultura política entre os grupos incubados pela 

IESol/UEPG. Para isso, foi analisado os grupos 

Acampamento Maria Rosa do Contestado do MST 

(Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) localizado 

em Castro-PR, Associacao dos Campos Gerais de 

Jardinagem e a Associação de Feirantes da Economia 

Solidária (AFESOL) da incubadora. Dessa forma, este 

estudo teve como principal objetivo identificar as noções 

democráticas dos grupos e a influência da IESOL 

enquanto instituição democrática, buscando identificar 

assim a cultura política destes grupos incubados pela 

IESOL. 

Material e Métodos 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa, 

exploratória e descritiva. Teve como instrumento de 

coleta de dados a pesquisa documental, a revisão 

bibliográfica, além da observação direta e participante 

nos grupos, trazendo inicialmente para discussão o 

debate sobre democracia e cultura política. Para a 

pesquisa documental foram analisados os documentos 

da IESOL: relatórios de reunião e de formação, os 

dossiês dos grupos e as listas de presença. Para a 

observação direta, utilizamos como forma de registro, os 

Diários de Bordo, que consistiu em um documento 

elaborado durante o período da extensão Março/2019 a 

Outubro/2020 onde pude traçar minhas observações 

pessoais sobre os encontros e reuniões entre a 

Incubadora e os grupos. Isto posto, procedeu-se a 

organização dos dados para análise e a construção do 

presente relatório). 

 

Resultados e Discussão 

Na IESol/UEPG, os grupos são diversos e compostos 

por pessoas com realidades distintas, tornando dessa 

maneira suas culturas políticas igualmente distintas. De 

modo geral, o que unifica essas pessoas é a busca por 

renda e independência financeira, entretanto, através da 

observação direta e participante em campo de estágio e 

da pesquisa documental nos arquivos da IESOL, pude 

notar práticas solidárias e noções de coletividade em 

comum em algumas pessoas dos grupos. Podemos dizer 

que muitas destas práticas e noções em consonância 

com princípios da Economia Solidária presentes 

antecedem a incubação destes grupos pela IESOL, 

dessa forma, a IESOL possibilita aos grupos, muitas 

vezes, o reconhecimento do potencial que já possuem e 

o fortalecimento dos valores democráticos que carregam. 

Ressalto ainda que algumas pessoas tanto dos grupos 

incubados quanto das equipes da IESOL, possuem 

noções ainda avessas a Economia Solidária, assim como 

estruturas institucionais as quais estamos presos, e isto 

não só faz parte das intrínsecas contradições sociais, 

mas também resulta em limitações. 

Conclusão ou Conclusões 

A economia solidária tem se mostrado como uma 

importante aliada no fortalecimento de valores 

democráticos e práticas solidárias. Através da Economia 

Solidária, pessoas que integram equipes da IESOL e 

pessoas que constituem seus grupos incubados tem 

possibilidades coletivas, democráticas e autogestionárias 

de melhorar sua qualidade de vida e, a nossa sociedade. 
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