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Resumo: Este projeto parte do entendimento de que a crise sanitária e 
socioeconômica que o Brasil atravessa afeta diretamente o mercado de trabalho, a 
organização social e a qualidade de vida da população. Para aprofundar reflexões e 
buscar alternativas locais frente a esta conjuntura, propomos o projeto de 
implementação de uma Incubadora Tecnológica de Economia Solidária no Campus 
Niterói do IFRJ, aprovado no Edital de Extensão de 2019 e renovado no Edital 
Integrado de 2020 no Eixo de Extensão. A economia solidária se constitui como um 
movimento social que luta pela mudança da sociedade, tendo como base a 
democratização da economia por meio da produção e reprodução da vida de forma 
justa, solidária, autogestionária e sustentável (FBES, 2013). As Incubadoras 
Tecnológicas de Economia Solidária (ITES) atuam para fortalecer e apoiar as 
iniciativas de economia solidária, tanto no âmbito econômico e produtivo, para 
geração de trabalho e renda de grupos e redes, quanto no âmbito social, político e 
cultural junto das iniciativas de trabalhadores/as em situação de vulnerabilidade 
social. Essas iniciativas acadêmicas integram ensino, pesquisa e extensão e têm 
como prática a promoção da interação entre o meio escolar com os grupos de 
trabalhadores(as) por meio de trocas de conhecimentos práticos e teóricos, também 
transformando internamente as instituições escolares, aproximando-a dos 
interesses, desejos e necessidades dos setores populares (DELLA VECHIA et al., 
2011). O projeto de extensão da ITES IFRJ Niterói foi pensado para ser 
implementado em etapas, partindo do estudo e do aprofundamento teórico-prático 
sobre o tema, envolvendo toda a comunidade escolar, o que inclui a elaboração de 
um diagnóstico sobre a realidade da economia solidária no território de abrangência 
do Campus e o desenvolvimento de cursos/oficinas para a comunidade interessada. 
Até o momento, foram estabelecidas importantes parcerias da Incubadora com o 
movimento de economia solidária do estado do Rio de Janeiro: Coordenação 
Estadual de Economia Solidária da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do 
Rio de Janeiro (SETRAB), Rede Fluminense de Incubadoras Tecnológicas de 
Cooperativas Populares (ITCP), Centro Público de Economia Solidária de Niterói, 
Fórum Municipal de Economia Solidária de Niterói, entre outros. Além dessas 
articulações com parceiros externos, foi constituída uma equipe interdisciplinar de 



 

docentes e estudantes do Campus, que tem sido formada nos princípios da 
economia solidária e também tem atuado como formadora em ações de apoio ao 
Fórum Municipal de Economia Solidária de Niterói, tendo os(as) estudantes 
participantes do projeto atuado como ministrantes de oficinas. Este é um aspecto 
central da atuação da Incubadora, dado que orienta-se pelos princípios da 
autogestão e da educação popular, compreendendo sua ação como um aprendizado 
contínuo, uma práxis pedagógica (GADOTTI, 2009), tanto na sua construção interna, 
quanto externa junto aos parceiros/as. O projeto segue em andamento com 
perspectiva de aprofundar temas importantes nesse contexto de pandemia, como a 
relação da economia solidária com as tecnologias digitais, desenvolvendo 
perspectivas de inovação tecnológica do ponto de vista da inovação social e do 
desenvolvimento de tecnologias sociais. 
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