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katuaren eta kapital osoaren goraka doazen 

lursailak bereganatzen dituzte eta galtzai- 

leak aldiz, merkatutik kanporatzen dira eta 

beraien esku zuten kapitala kentzen diete. 

Azkenik, lehiaketa libreak bere gainditze 

prozesu propioa darama, monopolioa edo 

oligopolioa bezalako merkatuko ereduenga- 

tik ordezkatua izan delako. 
 

 
1. Ekonomia Solidarioa 

kapitalismoaren antitesi 
bezala 

 

Ekonomia Solidarioa kapitalismoa gain- 

ditzeko sortua den ekoizpen modu bat be- 

zala uler daiteke. Horrela izanik, Ekonomia 

Solidarioaren logika ulertzeko, ezinbestekoa 

da kapitalismoaren logika aztertzea. Kapita- 

lismoaren euskarri nagusiena, ekoizpen-mo- 

duen jabetza pribatua da, baina ez edozein 

ekoizpen-moduena. Hain zuzen ere, zehazki 

ekoizpeneko modu “sozialenak” dira, hau  

da, modu kolektiboan soilik egin daitezkeen 

horienak. 

 
Merkatuan ematen den ekoizpen txikia, 

ekoizpen modu “indibidualen” jabetza pri- 

batuak ezaugarritzen du, ez ordea kapitalis- 

moak. Familia-nekazariak, meatzariak, arti- 

sauak, material birziklagarrien biltzaileak eta 

beste langile asko beraien ekoizpen bitarte- 

koak izanik, ez dira kapitalismoarekin erla- 

zionatzen; kapitalismoaren aurka errazago 

agertuko lirateke eta Ekonomia Solidarioa 

barneratzeko joera hartuko lukete. Beraien 

artean modu berdinean elkartzen direnean 

gertatzen da, modu bateratuan gauzatzen 

diren erosketa eta salmentan diruzko-aban- 

tailak aprobetxatzeko, ekoizpen indibidual 

edo familia-ekoizpen autonomia horri uko 

egin gabe. 

 
Kapitalismoa, ekoizpen modu sozialen ja- 

betza pertsona gutxiren eskuetan kontzen- 

tratzen delako ezaugarritzen da. Kontzen- 

trazio hori, merkatu lehiakorren logikaren 

ondorioz sortzen da, bertan irabazleak, mer- 
 

  

1 Testu hau hurrengo liburuan argitaratu da: KRUPPA, S. M. P. (org.) Educação 

de Adultos e Economia Solidária. Brasilia, INEP, 2005. Itzulpena modu librean 

burutu da, São Paulo-ko Unibertsitateko Ekonomia Solidarioko Nukleoa 

taldearen eskutik (NESOL-USP) 

Kapitalaren kontzentrazioa ematearen 

ondorioz, gero eta kopuru handiagoa den 

“galtzaileen” klasea sortzen da, ekoizpen bi- 

tarteko propioak ez dituzten pertsonak eta 

beraien lan gaitasuna kapitalistei (edo Es- 

tatuari) saltzen euskarritzen direlarik. Langi- 

le ordainduek nolabaiteko menpekotasuna 

dute kapitalistengan (eta Estatua): kontra- 

tatuak izan behar dute beraien eta beraien 

menpekoen elikagaiak irabazi ahal izateko. 

Era berean, kapitalisten aldetik ere menpe- 

kotasun bat existitzen da, beraien kapital 

produktiboak akziodunak izateko eta balioa 

sortzeko, langile ordainduen lan-indarraren 

menpeko dira. 

 
Enpresa kapitalista batean, langileen indar 

eta ahalegin guztiak helburu bakar bat lor- 

tzera bideratzen dira: jabeen irabaziak maxi- 

mizatzea. Hori horrela izanik, mota honetako 

enpresetan ekoizpen- eta lan-harremanak 

autoritarioak eta antagonikoak izateko joera 

dute. Bai kapitalistek bai langileek, irabaziak 

salmenten diru-sarreren “soberakinak” dire- 

la argi dute, gastu guztiak kendu ondoren, 

horien artean soldatak aurkitzen dira. Ondo- 

rioz, soldatak gero eta handiago, orduan eta 

irabaziak txikiago eta alderantziz. Interesen 

egiturazko antagonismo hau klase borroka- 

ren motorra da, langileen eta nagusien arte- 

ko erlazioa ezartzen duelarik. 

 
Ekonomia Solidarioa beste ekoizpen ere- 

du bat bezala sortu zen, jabetza duen gizar- 

te maila menderatzaile batean eta jabetza- 

rik ez duen gizarte maila menderatu batean 

banatuta dagoen gizarte hau iraultzeko, lan 

nekeza eta ezinezkoa badirudi ere. Oina- 

rritzen den printzipioa, ekoizpeneko gizarte 

moduen jabetza kolektiboa da (ekoizle txi- 

kiak elkarteetan edo kooperatibetan biltzeaz 

gain). Enpresa solidarioan, bertan lan egiten 

duten guztiak jabeak dira neurri berdinean, 

hau da, erabakitze eskubide berdinak dituzte 

helburuak lortzeko. Era berean, enpresaren 
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jabetza duten pertsona guztiek beharrezkoa 

dute bertan lan egitea. 

 
Azken baldintza hau kontuan hartzen 

bada, ez da posible enpresa beraren kapi- 

taletik ateratako irabaziekin soilik bizi daite- 

keen gizarte talde bat egotea, lanean parte 

hartu gabe. Gertaera honetan sortzen da 

arau: enpresa solidarioak bazkideen kapital 

propioarekin ez du ordaintzen eta utzitako 

kapitalarekin lan egiten duenean, merka- 

tuko interes tasa baxuenetan ordaintzen du. 

Langileen diru-sarrerek lehentasuna dute 

irabazien aurretik, irabazi hauek enpresa so- 

lidarioan “soberakinak” itxura hartzen dute. 

Aipatutako irabazia, atal desberdinetako 

bazkideen erabakien arabera banatzen dira, 

baina inoiz ez da kontuan hartzen bakoitzak 

enpresari egiten dion kapitala. 

 
Soberakinen banaketa, bazkide bakoit-  

zak enpresaren kapitalaren zatiaren propor- 

tzioan egiteak, irabazia ezaugarritzen du, 

hori horrela izanik, kooperatiben sobera- 

kinak (edo beste modu bateko sortu berri 

diren enpresa solidarioak) ez dira irabaziak. 

Hau  legediak  sendotzen  du,  kooperati- 

ba, irabazi asmorik gabeko sortu berri den 

enpresa bezala hartzen duelako, ondorioz, 

errenta zerga ordaintzeaz libre dago. 

 
Ekonomia Solidarioaren barruan  ema-  

ten diren ekoizpeneko gizarte harremanak 

demokraziaz gauzatzea ezaugarritzen dira, 

erabaki hartzeen garaian. Hasiera batean, 

denek hartzen dute parte erabaki hartze 

horretan, bakoitzak bozka bat izanik. Modu 

honetan langile guztiek enpresan gertatzen 

den guztia jakitea eskatzen du, “negozioko 

sekretua” (enpresa kapitalistan erlazio hie- 

rarkikoak markatzen ditu) egotea ezinezkoa 

delarik, noski. 

 
Enpresa solidarioan langile batek  bizi 

duen egoera, enpresa  kapitalistan  bizi- 

tzen duen egoeraren guztiz kontrakoa da. 

Azken honetan, langilearen erantzukizuna, 

beretzat aukeratu duten zeregina betetzea 

da; langile bezala, enpresaren emaitzetatik 

kanpo dago, bai positiboak izan (irabaziak) 

sak galera etengabeak jasaten baditu, langi- 

leek beren soldataren zati bat edo lanpostua 

bera gal dezakete. Modu honetan, kapitalis- 

moan langileak erantzukizun gutxiengo bat 

onartzen du enpresagatik, irabazien gehien- 

go zati horretatik kanpoan geldituz, baina ez 

beti kalteetatik edo galeretatik kanpo. 

 
Ekonomia Solidarioan langile bakoitza ar- 

duradun da enpresan gertatzen den guztia- 

rekin, partaidetza osoa izanez bai irabazietan 

bai galeretan ere. “Soberakinak” esangura- 

tsuak badira, zati bat enpresa ekintzaileetan 

inbertituko da, bazkide taldearen propie- 

tatea balioztatuz; beste zati bat bazkideen 

artean banatuko dute edo erreserbarako di- 

ru-funts batean jarriko dute. Besterik ezean, 

bazkideen batzarrak erabakiko du iraba- 

ziekin egin beharrekoa edo kalteak, egon 

ezean, nola konpondu behar diren. 

 
Enpresa solidarioak ongi funtziona dezan, 

langileen arteko batasuna funtsezkoa da. 

Hierarkiarik ez dagoenez, eztabaidek eta 

gatazkek suntsitu dezakete. Horrez  gain,  

ez dago maisuen, arduradun eta antzekoen 

gainbegiratze eta zaintzarik, hauen zeregina 

langileei diziplina ezartzea da enpresa kapi- 

talistan. Enpresa ekintzaile solidarioan, ha- 

siera batean diziplina arazorik ez da gertatu 

behar, guztiek beraien arrakastan interesa 

dutelako. Baina, praktikan diziplina arazoak 

ematen dira, denek dedikazio eta ardura 

berdina erakusten ez dutelako eta, zenbait 

langile axolagabeak bezala ikusi arren, ge- 

hienak iruzurtuak sentituko dira eta indarke- 

riaz erantzun dezakete. 

 
Oro har, aldaketa handia gertatzen da, 

langile bat soldata jasotzea uzten duenean 

eta lankidean (kooperatzailea) bihurtzen 

denean. Langile ordaindua zen bitartean 

bere aukerak oso mugatuak ziren, gehiene- 

tan lanpostua mantendu edo uzteko aukera 

bakarra izanik. Soldataren eboluzioa, pro- 

mozioa, kalifikazio-profesional aukerak eta 

bere laneko bizitzari eragiten dioten beste 

hainbat gaien inguruko erabakiak ardura- 

dunek hartzen dituzte, langileak arrazoiak 

zeintzuk diren ezagutzen ez dituelarik. Bai- 
bai negatiboak izan (kalteak)2. Baina, enpre-    

jartzen delarik. Beste alde batetik, exekutibo eta langile berezitu asko beraien 

2 Gaur egun, ohikoa bihurtzen da langileen partaidetza enpresen irabazietan, 

baina ez kalteetan. Berrikuntza horrek lan kontratuaren logikari kontra egiten 

dio, burututako lanaren ordainketa baino ez duelako aurre ikusten. Ondorioz, 

irabaziekin egiten den partaidetza gehienetan marjinala da, pizgarri bezala 

soldataren zati handi bat lortutako emaitzengatik baldintzatuta dute. Enpre- 

saren kapitalaren atalen kudeatzaile bezala, baldintza horietan dauden langile 

ordainduak, bazkide kapitalista eta langile soilen arteko erdi bidean aurkitzen 

dira. 
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na, kooperatibista bihurtzen denean, talde 

bateko kide bihurtzen da, horrelako eraba- 

kiak hartzeko arduradun bihurtuz. 

 
Enpresa solidarioan, soldata desberdin- 

tasunak, erantzukizunen banaketa, kudea- 

tzaileen aukeraketa eta kolektiboan langile 

bakoitzaren posizioa aldatu dezaketen bes- 

te erabaki batzuk, beti taldean erabakitzen 

dira. Zentzu honetan, langile bakoitza bere 

buruaren jabe da baina baita, besteena ere. 

Ondorioz, bazkideen elkarren arteko ezagu- 

tza eta elkarren arteko erlazio afektiboaren 

garrantzia asko handitzea dakar. Hainbat 

zentzutan, enpresa ekintzaile solidarioak fa- 

milia taldeen ezaugarriak partekatzen ditu. 

Bakoitzaren bizitza pertsonal eta intimoa eta 

lan harremanaren artean dagoen muga oso 

ahula da, norberaren arazoen konponketa 

bazkide taldeak hartzen dituen erabakien 

menpe dagoen neurrian. 

2. Erronka pedagogikoak 

 

 
Kapitalismoaren barruan Ekonomia So- 

lidarioa praktikatzea ez da naturala.  Ber-  

tan parte hartzen duten pertsonen aldetik, 

elkartasunak ezarritako gizarte portaera bat 

eskatzen du, lehiaketak ezartzen duen por- 

taera alde batera utziz. Baina, kapitalismo- 

tik Ekonomia Solidariora pasatzen diren per 

tsonak, elkartasuna babesteko hezituak izan 

ziren, familiakoekin, lagunekin, lankideekin, 

etab. zituzten erlazio pertsonalen eremu- 

rako, hau da, elkartasuna afektibitate eta 

konfiantzako erlazioen bidez lotuta dauden 

pertsonekin adieraztea. 

 
Ekonomiaren arloan, bakoitza bere inte- 

res indibidualak baieztatzera baldintzatuta 

dago, interes indibidual hauek beraien ar- 

tean aurkakoak bezala ikusirik. Merkatuaren 

logikak du lehentasuna, batak besteare- 

kin lehiatzen duelarik, bakoitza noiz garesti 

saldu eta noiz merke erosi begiztatuz, be- 

raien irabaziak maximizatze aldera. Bertan 

indibidualismoa ideologia bezala ezartzen 

da, parte hartzaileek merkatuetan portaera 

“arrazionalak” izatera bultzatzen dietelako. 

Merkatuaren ekonomian “arrazionaltasun” 

horren barruan dagoen araua, batzuen ira- 

baziak besteen galerekin egokitzen dira. 

Lehiatzeak “besteei” galerak ezartzeko eki- 

tea esan nahi du eta “besteek” hori gure- 

kin egitea ekiditeko. Prozesu hau Darwin-en 

Origen de las Especies liburuan oinarrituta 

dago, bertan azaltzen denaren arabera, in- 

dartsuenak bakarrik egiten dute aurrera. 

 
Ekonomia Solidarioa izenak adierazten 

duen bezala, “elkartasuna edo solidaritatea 

eremu ekonomikoan praktikatzea” propo- 

satzen du. Berdinen arteko gizarte bat izan 

beharko lukenez, Ekonomia Solidarioa, joko 

ekonomikoa ezinbestean batura zero dena- 

ren ideiaren aurka dago. Aldiz, parte har- 

tzaileen arteko lankidetzak guztiek irabaz 

dezaten laguntzen duen ideia mantentzen 

du. Proposamen horrek oinarri  enpirikoa  

du: hainbat pertsonak zeregin bat beraien 

artean banatzen dutenean, modu horretan 

bakoitza lanaren zati desberdin batez ardu- 

ratzen delarik, oro har gehiago ekoizten da 
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ahalegin edo esfortzu gutxiagorekin, bakoi- 

tzak banaka lan guztia egin beharko balu ez 

bezala.3 

 
Teoria horrek ekonomia politikoaren oina- 

rriak barneratzen ditu. Adam Smith-ek lana- 

ren banaketa sozialean gero eta pertsona 

kopuru gehiago egon, guztien ahaleginaren 

emaitza orduan eta handiagoa izango litza- 

tekela euskarritzen zuen. Smith-ek ekoizle 

saltzaile txiki askoz osatutako merkatu bat 

zuen buruan eta talde horietako bakoitza 

ekoizpen lerro desberdin batean berezitua. 

Lankidetza, beraien elkarren arteko truke bi- 

dez emango zen: berezitutako ekoizle talde 

bakoitza ekoitzitako hori salduz eta behar 

duena beste taldeetatik erosiz. Salgai lerro 

bereko ekoizleen arteko lehiak, produktuen 

lerro desberdinetako ekoizle guztien arteko 

lankidetza osatuko luke (elkar trukearen bi- 

tartez). 

 
Baina, Ekonomia Solidarioa Adam Smith 

baino haratago doa. Produktuen lerro ber- 

dinean –elikagaiak, arropak, autoak, produk- 

tu kimikoak, hezkuntza, aisialdi zerbitzuak, 

etab.- jarduten duten guztiek ere beraien 

artean lankidetza egin dezaten proposatzen 

du eta guztien lan emaitzak, lankide guztiek 

edo gehienek adostu eta onartutako justi- 

zia arauen arabera banatuak izan daitezen. 

Merkatua funtzionatzen jarraituko luke, bai- 

na soilik kontsumitzaileek ekoizleei beraien 

beharrak eta lehentasunak komunikatzeko.4 

 
Merkatu aske batean, kontsumitzaileei 

arreta hobeagoa eskaintzen dieten ekoi- 

zleek, beraien salgaiak besteek baino prezio 

altuagotan saltzen dituzte. Ekonomia Soli- 

darioak, Estatuak zorte gehien izan dutenek 

irabazitakoaren zati baten zergak ordaintzea 

proposatzen du eta hau saltzaileek bazter- 

tuak utzi zituzten horiei ematea. Era berean, 

guztiak beraien artean lankidetza egiten 
 

3 Langilearen espezializazioaren eraginez ekoizpena modu nabarmenean han- 

ditzen da, zeregina beti modu berdinean burutzeak: a) trebezia handiagotzen 

delako; b) zeregin batetik bestera pasatzerakoan galtzen duen denboran 

aurrezten duelako; eta c) lanaren ekoizpena handitzea posible egiten duten 

tresna eta makina berriak asmatzera eramaten duelako. (Adam Smith, La 

riqueza de las naciones- lehen aldiz argitaratua 1776 urtean). 

4 Horrek esan nahi du, Ekonomia Solidarioan lehiakide berrientzat lekua dagoe- 

la, hauek aurrerapenak aurkezten dituzten kasuan, bai produktuaren kalitatean, 

bai ekoizpen metodoetan ere. Kontsumitzaileek, beraz, hornitzaile bat baino 

gehiagoren artean hautatzeko aukera dute. Baina, suposizioa gauzatzen ez 

bada ere, kooperatiba edo elkarte desberdinek merkatu berdinagatik lehiatzea 

posible da. Hau ez litzateke gomendagarria izango Ekonomia Solidarioaren 

logikatik, hala ere, logika horren gainetik herritar edo herritar multzo bakoitzak, 

bere borondatearekiko adostasunean, libreki ekiteko eskubidearekiko errespe- 

tua egon behar du. 

dutenez, baztertuak izan ziren horiek, kon- 

tsumitzaileek nahi duten horri nola erantzun 

ikasiko dute aukeratuen aldetik. Horrela ez 

bada egiten, gizartea polarizatu egiten da 

irabazle eta galtzaileen artean, klaseetako 

gizarte berri baten sorrera bideratuz (edo le- 

hen zegoen gizartera bueltatuz). 

 
Ekonomia Solidarioa praktikan jartzeak, 

kapitalismoan prestakuntza jaso zuten per- 

tsona horiek berriz heziak izan daitezen es- 

katzen du. Berreziketa horrek kolektiboa  

izan behar du, trantsizioa modu bateratuan 

burutzen duten guztiena izan behar duelako, 

ekoizpen eta banaketako lehiaketako modu- 

tik lankidetza modura. Lehiaketa nagusitzen 

den gizarte batean pertsona batek portaera 

kooperatiboa hartuko balu, ekonomikoari 

dagokionez zapaldua izango da eta alde- 

rantziz: Ekonomia Solidarioa nagusitzen den 

gizarte batean norbanako batek portaera le- 

hiakorra hartzen badu, besteen aldetik bere- 

koia eta desleiala bezala ikusia izango da eta 

baztertu egingo dute. 

 
Berreziketa kolektibo horrek erronka pe- 

dagogiko bat adierazten du, taldeko kide 

bakoitzak merkatuko ekonomiak nola fun- 

tziona dezakeen inguruan beste ikuspegi bat 

hartzea da, printzipio kooperatibistei lehen- 

tasuna emango balitzaie. Hau beharrezkoa 

izan beharko litzateke Ekonomia Solidarioak 

espero dituen emaitzak emateko. Ikuspegi 

hori ezin daiteke termino teorikoetan for- 

mulatu eta transmititu. Benetako ikaskuntza 

praktikarekin gauzatzen da, portaera ekono- 

miko solidarioa elkarren artekoa denean soi- 

lik existitzen delako. Elkarren arteko lagunt- 

za praktika eta taldean hartutako erabaki 

barietate handi bat da, beraien eskarmentua 

ezinbestekoa izanik, eragileek beraiengan- 

dik espero dena eta besteengandik zer es- 

pero dezaketen ikas dezaten. 

 
Ekonomia Solidarioaren pedagogiak, 

elkarrekikotasuna modu espontaneoan sor- 

tzen deneko egoeren sorrera eskatzen du, 

joko kooperatiboek egiten duten bezala. 

Portaera egokiaren ikaskuntzak, praktika so- 

lidario horretatik sortzen den sentimenduak 

baino garrantzia gutxiago du. Bai laguntza 

emanez bai laguntza jasoz, pertsonak bes- 

teenganako afektua esperimentatzen du eta 

pertsona askorentzat sentimendu hau bizi- 
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tzea oso atsegina da. Bai lehiatzen bai lan- 

kidetza eginez, pertsona zoriontsu sentitzen 

da. Lehenengo kasuan, pertsona zoriontsu 

izango da berak irabazten badu eta besteen- 

ganako nagusitasuna erakusten badu. Baina, 

lankidetzaren kasuan, lankidetza egiten den 

aldi guztietan zoriontasunaz gozatzen da, 

emaitza edozein dela ere. 

 
Ekonomia Solidarioa intelektual eremuan 

seguru egoteaz eta ondoan duen pertso- 

narekiko afektuaz sortzen da, ondorioz lan- 

kidetza ematen da. Hemen ematen den 

hipotesiaren arabera, guztiek dute bai le- 

hiatzeko bai lankidetzarako joera. Bi joera 

horien artean nagusitzen amaituko duena, 

gehien praktikatzen denaren arabera izango 

da, norbanakoa jaio, hazi eta bizi den gizarte 

moldaketagatik bideratuta dago. 

 
Kapitalismoan formatzen direnak, bereziki 

bere modu liberalenean (adibide argiena EB 

izanik), haurtzarotik, bai familian bai esko- 

lan, lehiakortasun egoeretan jartzen dituzte. 

Norbanakoak desberdinak direla oso txikiak 

diren unetik ikasiko dute: batzuk indartsuak 

dira, jakintsuak, ahalegin asko jartzen dute- 

nak… beste batzuk aldiz, argalak, astakir- 

tenak eta alferrak dira. Bizitzan egiten den 

borroka horretan, lehenengoak irabazleak 

izango dira eta azkenak galtzaileak. Horrez 

gain, sari materiala lehiaketaren bitartez soi- 

lik lortzen dela ikasiko dute, ongi komunaren 

aldeko trebeziak aplikatzea posible egiten 

dieten saria. Modu honetan, gizadiak aurre- 

ra egingo luke lehiakortasunak buru izateko 

boterea emanez irabazia saritu egingo luke- 

lako, eta era berean, menpekotasunari da- 

gokion demeritua zigortuko luke. Lehiakor- 

tasunetik meritokrazia sortuko litzateke eta 

hemendik aurrerapena. 

 
Hala ere, Ekonomia Solidarioak lehenta- 

suna duen ingurune batean formatzen di- 

renak, oso txikiak diren unetik bizi dituzte 

elkarren arteko laguntzako portaerek defini- 

tutako egoerak. Pertsonak desberdinak dire- 

la ikasiko dute baina, desberdintasun horiek 

ingurunetik eta hezkuntzatik datozela; inor 

ez dela hain indartsua besteen laguntzarik 

behar ez izateko eta batasunak indarra egi- 

ten duela. Gizarte eta ekonomia desber- 

dintasunak naturalak ez direla eta dutenen 

eta agintzen duten horien nagusitasunetik 

ondorioztatzen ez direla hautematera bide- 

ratzen dira. Desberdintasuna kaltegarria eta 

bidegabea da eta gizonen eta emakumeen 

arteko elkartasunaren praktikaren bitartez 

soilik izan daiteke deuseztatua. 

 
Baina, zer gertatzen da kapitalismoan for- 

matuak izan diren pertsonak, nahikoak libe- 

ralak direnak adibidez (brasildarra bezala), 

enpresa-eskaera gabeziagatik enplegutik 

baztertuak ikusten direnean? Hauetako per- 

tsona asko elkartzea aukeratzen dute, be- 

raien artean enpresa ekintzaile solidario bat 

sortzeko. 

 
Ekonomia Solidarioaren aldeko aukerake- 

ta egiten den unean, langile askok benetan 

ez daki zertan datzan. Baina, borrokako urte 

askotan zehar sendotu diren elkartasun lo- 

turen bitartez elkartuta daude, borroka ho- 

rietan irabazteko elkarren arteko laguntza 

funtsezkoa dela ikasi zuten. Borroka horiek 

elkarren arteko konfiantza sortzen dute, 

baita langileen elkarrenganako afektua ere. 

Lankidetza egiten ikasten dute eta espe- 

rientzia hori gustuko dute. Horietako askok 

“mandonismoa” gaitzesten dute eta des- 

berdintasuna gorrotatzen dute. 

 
Hori guztia kontuan izanik, Ekonomia So- 

lidarioa Brasilen gehienetan ematen den, 

edo agian, eman daitekeen aukera bakarra 

izan daiteke, ez ordea EBetan. Azken hone- 

tan, enpresa zaharrak krisi egoeran sartzen 

direnean, askotan langileek hartzen dituzte, 

askotan beraien pentsio-funtsen zati batez 

ordezkatutako beraien poltsikoko diruare- 

kin. Buy-out deiturikoa da. Baina, bertatik ez 

da enpresa ekintzaile solidario bat sortzen, 

beste akziozko sozietate bat baizik, bertan 

langileek dituzten aktiboen proportzioaren 

arabera parte hartzen dute. Gehien iraba- 

zten zutenek akzio kopuru gehiago lortzen 

zituzten eta horietako talde bat enpresa 

kontrolatzera iris daiteke. Hala ere, enpre- 

sa berriaren administraziotik guztiek parte 

har dezaketen arren, hondamendi bati aurre 

egiteko baliabide bat besterik ez da. Enpre- 

sa berpizten eta balioztatzen bada (normal- 

ena izan daitekeen bezala) jabeek gehien es- 

kaintzen duenari saltzeko joera hartzen dute. 

Enpresaren berreskurapena, kasu horretan, 

negozio abentura arrakastatsu bat besterik 

ez da. 
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Brasilen, sindikatu-esperientzia neurgarria 

duten langileek askotan Ekonomia Solida- 

rioaren aldeko aukera egitea azaltzen da, 

dituen baloreengatik. Enpresa ekintzaile 

berrian inork ez duela aginduko eta ez dela 

obeditu behar ideia hori, bazkideen batza- 

rrean erabaki guztiak hartuko direla (pertso- 

na bakoitzak boto bat), sindikatuan ohikoa 

den bezala, langileak bateratuak eta moti- 

batuak mantentzeko aukera bakarra bezala 

onartua da, hemendik aurrera beraien es- 

kuetan egongo den enpresa ekintzailearen 

bideragarritasuna bermatzeko. 

 
Errealitatean, klaseen borrokak langileei 

eskaintzen dien hezkuntza balore solidario 

eta berdinetan murgilduta dago, sozialis- 

moaren oinarrian ezarrita dauden baloree- 

tan. Langileen klasearen posizio objektiboak, 

elkartasuna eta demokrazia beraien erakun- 

deen arau bezala balioztatzeko joera hartze- 

ra bideratzen dituzte. Sozialismoaren lehe- 

nengo teorikoek, XIX. mendekoek, beraien 

proposamenak gizonaren inguruko suposi- 

zio orokorretatik abiatzen zirela pentsatzen 

zuten, baina, Marx-ek sozialismoa menpe- 

koen proiektua dela azaldu zuen, gizarte 

status-aren aurka altxatzen direnean. Mota 

guztietako sozialistak daude, baina langile- 

goaren klasea da sozialismoa euskarritzen 

duena, borrokarako bandera bezala eta 

desiratzen den gizartearen paradigma beza- 

la. 

 
Hori horrela izanik, langileak, baita ekoizle 

txikiak eta orokorrean pobreak direnak ere, 

jarduera ekonomikoren bat modu kolekti- 

boan autonomiaz gauzatzeko aukera duten 

guztietan, Ekonomia Solidarioa aukeratzen 

dute modu espontaneo batean. Joera es- 

pontaneo horretatik jarduera  pedagogi-  

koa nagusitu egiten da. Langile gehienak 

menderatuak eta enpresa ekintzailearen 

kudeaketatik alienatuak izan dira, orain lan 

egiteaz arduratzeaz gain, zuzendu ere egin 

behar dutelako, baina langileak zeregin 

honetarako ez daude prest. Langileek ikasi 

egin behar dute eta beraiek horretaz jakin 

badakite. 

 
Adibide hau bera balioztatu zen Ekonomia 

Solidarioaren eraikuntzarekin konpromisoa 

hartzen duten guztientzat: nekazari-erre- 

formaren kokalekuetan dauden lurra-ga- 

beak, zerbitzuetako (irakasleak, medikuak, 

gida turistikoak, ile-apaintzaileak, taxistak, 

etab.) hornitzaile autonomoak (emakumeak) 

elkartzen direnean, artisauak, sendabelarren 

laborantzan aritzen direnak, erlezainak, ba- 

ratzezainak eta beste asko, truke edo/eta 

kreditu kooperatiba klubak osatzen dituz- 

tenean. Gaur egun Ekonomia Solidarioak 

modu desberdinak onartzen ditu eta horie- 

tako bakoitzean ikaskuntza bat ematen da. 

 
Hurrengo ataletan, langileen eskutik be- 

rreskuratutako enpresen kasuan oinarrituko 

gara, auto-eraketan. 



11 

 

 

 

3. Irakatsi behar denaren 
inguruan 

 
Auto-eraketaren ikaskuntzak, hasiera ba- 

tean, enpresen administraziotik aprobetxa 

daitekeen guztia barneratu lezake, uniber- 

tsitateetan ematen eta irakasten den modu 

horretan. Bistakoa da, ikas-materia horrek 

ikasleak enpresa kapitalisten kudeatzaile 

izateko prestatzen dituela, “hetero-erake- 

tan” jardun dezaten, ez auto-eraketan jar- 

duteko. Baina, enpresa kapitalistek egiten 

duten modu berdinean, enpresa solidarioek 

merkatuetan lehiatu behar dute ere, beraz, 

enpresaren kanpo erlazioari dagokion guz- 

tia –bezeroekin, hornitzaileekin, finantzatzai- 

leekin, kontulariekin, fiskalekin, etab.– modu 

berdinean irakatsi ahal izango litzateke (pe- 

dagogia berdinarekin), bai mota bateko bai 

beste motako enpresei. 

 
Orduan, auto-eraketaren irakaskuntza bi 

zatitan banatuta izango genuke: alde ba- 

tetik, Ekonomia Solidarioaren teoriko, iker- 

tzaile edo beteranoen ardurapean,  enpre- 

sa ekintzailearen barne funtzionamenduko 

arauen inguruan izango litzateke; beste alde 

batetik, Ekonomia Kapitalistaren espezialis- 

ta, ikertzaile edo beteranoen eskutik, mer- 

katuko beste eragileekiko erlazioen arauen 

inguruan hitz egingo luke. Baina, azken 

banaketa honek, enpresa ekintzaile solida- 

rioek bere printzipioekin bateraezinak diren 

prozedurak hartzera eramango luke eta bi- 

tartekari kapitalisten eskuetan jartzera, zer- 

bitzu horiek kide solidarioek burutu ditzake- 

tela kontuan izanik. 

 
Kontabilitatearen funtzioa, adibidez, 

enpresako jarduera guztien emaitza mone- 

tario eta ez monetarioak biltzea, prozesatzea 

eta elkarren artean erlazionatzea da. Alde 

batetik, sistema kapitalistaren kontabilitatea 

dago, bertan informazioak behetik gora joa- 

ten dira eta aginduak aldiz, goitik behera. 

Kontuak goi-karguko zuzendaritzak eraba- 

kiak har ditzan egiten dira. Beste alde ba- 

tetik, Ekonomia Solidarioaren kontabilitatea 

dago, zuzendarien betebeharra da oinarria- 

ri, hau da, langile guztiei, enpresaren egoe- 

raren berri ematea, langile taldeak erabakiak 

hartzeko behar duen informazio guztia izan 

dezan. Langileak dira jarraibideak ematen 

dizkiotenak beraiek aukeratutako adminis- 

trazioari eta ongi erantzuten ez dagoela uste 

dutenean alda dezakete. 

 
Argi dago, auto-eraketa praktikatzen du- 

ten langile horiei ohiko kontabilitatea irakas- 

tea, baldintza horietan, kaltegarria da. Be- 

raien emaitzen aurkezpena modu didaktiko 

batean irakatsia izango den kontabilitate bat 

ikasi behar dute, langile guztientzat garde- 

nak eta ulergarriak izan daitezen. Langileek 

kostuen kontabilitatea ikasi behar dute, ze- 

harkako kostuak bereganatzeko modu des- 

berdinak ere barneratuz, beraien enpresaren 

jardueraren indar-guneak eta ahuleziak uler 

ditzaten eta neurriak hartu behar badira, 

hauek eraginkorrak izateko, jakinaren gai- 

nean egonik. 

 
Finantza administrazioarekin antzeko zer- 

bait gertatzen da, zientzia ofizialaren esku- 

tik aurrezkiak eta inbertsioak egiten dituzten 

zerbitzuen hornitzaile bezala ikusia, intere- 

sen (spread) arteko desberdintasuna egonik, 

interes pasiboak eta interes aktiboak. Inte- 

res pasiboak, bankuek aurrezkiei ordaintzen 

dizkieten horiek dira, interes aktiboak aldiz, 

inbertsioak egiten dituztenek bankuei or- 

daintzen dizkieten horiek dira. Errealitatea 

faltsutua izaten da baieztatzen duenean, 

zientzia ortodoxoak kapitalen merkatua 

lehiakorra dela eta ondorioz, bankuek or- 

daintzen dituzten interesak nahikoa direla 

aurrezten dutenei kontsumoa atzeratzea 

bultzatzeko; inbertsioa egiten dutenek, be- 

raien proiektuak gauzatzeko, maileguan es- 

katu behar duten horri dagokion balore ba- 

tengatik. 

 
Teoria honen arabera, aurrezkien eta in- 

bertsioa egiten dutenen lehentasunak eta 

asmoak orekatzen dituzten bakarrak interes 

pasiboen eta aktiboen tasak dira; eta spread 

hori, banku zerbitzuen kostuei dagokio, aha- 

lik eta gutxienera murriztuz, finantza-bitarte- 

karien arteko lehiakortasunaren ondorioz. 

 
Egia esan, kapitalen merkatua ez da le- 

hiakorra oligopolio bat bezala funtziona-  

tzen duelako, finantza-, ekoizpeneko- eta 

banaketako-konglomeratu handien eskutik 

menderatua. Hori dela eta, maileguak har- 

tzen dituzten enpresek ordaintzen dituzten 
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interes aktiboak, bere tamainaren propor- 

tzioaren arabera alderantzizkoak dira. Modu 

honetan, bankuek kobratzen dituzten intere- 

setan, mailegua itzulia ez izateko estimatzen 

den probabilitatearen berdina den  arris- 

ku margen bat barneratzen dute. Bankuek, 

mailegua hartzen duen enpresa gero eta 

txikiago izan orduan eta arrisku hori handia- 

goa dela uste dute. Baina, bankuek ez diete 

aurrezten dutenei arrisku tarte horren balioa 

adierazten, beraientzat gelditzen diren ba- 

lioa. Ondorioz, enpresari txikiei eta enpresa 

ekintzaile solidarioei egindako maileguetan 

spread hori izugarri handia da. 

 
Ekonomia Solidarioa eraikitzen dutenek  

gai hauen inguruan informazioa izan behar 

dute, finantza solidarioko sistema batean 

parte hartzeak emango lituzkeen abantai- 

lak ikus ahal izateko, erabiltzaileen eskuetan 

dagoen sistema, maileguen kooperatiba 

itxurarekin. Finantza solidarioak inbertsioak 

ematen dituztenen eta aurrezkien zerbitzura 

daude, sistema solidario honen kasuan lan- 

gileak dira. Kooperatibak bazkideen  esku- 

tik jasotzen ditu gordailuak eta era berean, 

maileguak jaso nahi dituzten bazkideei uz- 

ten die. Interes aktiboak eta pasiboak baz- 

kide multzoak ezartzen ditu, oro har ohiko 

bankuek kobratzen eta ordaintzen dutenekin 

konparatuz oso baxu mantenduz. 

 
Finantzen irakaskuntza auto-eraketaren 

irakaskuntzatik banatzea akats bat izango 

litzateke, Ekonomia Solidarioa kapitalista 

osotasun handiago baten osagai bat  dela 

eta betirako izango dela uste bada. Errea- 

litatean, edozein jarduera eremu modu so- 

lidarioan antolatu daiteke. Beste herrialde 

batzuetan, duela urte asko existitzen dira 

kooperatiba desberdinak: kontsumo koope- 

ratiba, merkaturatzeko kooperatiba, nekaza- 

ritza ekoizpeneko kooperatiba, abel-koope- 

ratiba, industria kooperatiba, izaera anitzeko 

zerbitzuak ematen duen kooperatiba, seguru 

kooperatiba (“mutua” edo “mutualista” be- 

zala ezagutuak ere), hezkuntza kooperatiba, 

osasun zerbitzuen kooperatiba, etab. 

 
Beste hitz batzuetan, auto-eraketaren 

irakaskuntzak ez du zergatik banatua izan be- 

har, alde bat propioa, enpresa ekintzaileen 

barruan, eta beste bat kanpoaldeari dago- 

kiona; enpresa ekintzaile solidarioak jardu- 

ten duten ingurunea beste enpresa ekintzai- 

le solidarioekin osatua egon daitekeelako, 

bere osotasunean. Brasilgo kasuan, oraindik 

kasu hori izatetik urrun dago, beraz, gure 

inguruan sortu berri diren enpresa ekint- 

zaile solidarioak, oraindik ingurune arrotz  

bat maneiatu beharko dute, hasiera batean 

etsaia, kapitalista izateagatik. Baina, gure he- 

rrialdean Ekonomia Solidarioaren eraikuntza 

guztiz eman dadin, ezinbestekoa da osatzen 

dutenek etsaia duten kanpo ingurune hori 

alda dezaketela ikastea, lagunkoia bihurtuz 

Ekonomia Solidarioaren difusioaren bitartez, 

osagarriak diren eremuetan. 

 
Gaur egun Brasilen, Ekonomia Solidarioa 

hezitzaileek edo “inkubagailuek” irakasten 

diete praktikan daudenei, gehienak eskar- 

menturik gabeko gazteak, teknologiari da- 

gokionez atzeratuak eta nahikoa finantzatu- 

ta ez dauden beraien enpresa ekintzaileak 

mantentzeko eta garatzeko jarduera zaila 

aurrera ateratzeko lanean ari direnak. Egoera 

hau ematen da, bai berreskuratze prozesuan 

dauden enpresetan, bai nekazari errefor- 

mako kokalekuetan dauden kooperatibetan, 

hondakin solidoen birziklatze kooperatibe- 

tan, familia nekazaritza kooperatibetan eta 

beste eremu askotan. Mota honetako irakas- 

kuntzaren eraginkortasuna, bere oinarri teo- 

riko eta bere aplikazio praktikoen arteko ko- 

nexio estutik ondorioztatzen da ziurrenik. 

 
Paulo Freire-ri zor diogu oinarrizko formu- 

lazio hau: “Batek ez dio besteari irakasten; 

elkarren artean ikasten dugu”. Hau Eko- 

nomia Solidarioari guztiz aplikatzen zaio 

ekintza pedagogiko bezala. Irakasleak eta 

ikasleak berdinak dira, eskarmentu gabeak. 

Lehenengoak ezagutza teorikoak dituzte, bi- 

garrenek aldiz, praktikan “saiakera eta aka- 

tsaren” bitartez eskuratutako jakintza dute. 

Guztiak autodidaktak gara, ez dago egiazko 

ikaskuntzarik ikastunaren kuriositateak paper 

garrantzitsua betetzen ez duenik. 

 
Nire iritziz, hau da Brasilen Ekonomia So- 

lidarioarekin gertatzen ari dena azaltzeko 

modu hoberena, iragan gertukoa eta ora- 

ina. Langileek, itxura batean arruntak eta 

formakuntzarik gabeak, porrot eginda dau- 

den enpresak jaso eta berreskuratzen dituz- 

te. Nola ikasten dute balentria hori egiten? 

Beraien jakintza praktikoa, jakintza abs- 
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traktuarekin elkartuz, politikoki motibatuak 

dauden formatzaileen jakintzarekin. Horrez 

gain, elkartasuna ekintza ekonomikoaren an- 

tolatzaile kolektibo bezala erabiliz, hamarka 

edo ehunka langileen jakintzak gehitzean, 

bakoitza bere bizitzako esperientziarekin eta 

Psikologiako, Administrazioko, Kontabilita- 

teko, Zuzenbideko, Ekonomiako eta beste 

hainbat espezialitateetako ikasleak. Modu 

honetan, beraien jakintza espezifikoak eta 

jakinduria kolektibo jakintza orokorrak gehi- 

tzen dira, protagonista zuzenen eskutik 

elkartasunean eraikia. 

 
Eta oraindik ezagutzen ez ditugun ele- 

mentuak ere izan badira. 

4. Konklusioak 

 

Ekonomia Solidarioa bere baitan ekintza pe- 

dagogiko bat da, praktika sozial berri bat eta 

praktika horren ulermen berri bat proposatzen 

duen heinean. Ekonomia Solidarioa eraikitzen 

ikasteko modu bakarra praktikatuz lortzen da. 

Baina, bere oinarrizko baloreek lehentasuna 

dute praktikaren aurrean. Modu solidarioan 

jarduteko ez da beharrezkoa kooperatiba edo 

sortu berri den enpresa bateko kide izatea. 

Egoera hau ohikoa da politika eremuan, bai- 

ta klaseko borrokaren eremuan ere, bereziki 

mendekoak eta kaltetuen aldetik. 

 
Azken horiek menderatuak izaten dira eta 

ekiteko prest agertzen direnean, mendera- 

tzaileen aurka egiten dute. Azken hauek, bo- 

terea eta mota horretako erreakzioko ekintza 

horiek eliminatzeko gaitasuna bereganatzen 

dute, saiakera hori egiteko ausartzen denari 

zigortuz. Indarrean dagoen ordenari desafio 

egiten dioten langileen (grebalarien kasuan, 

adibidez) eta arrakasta ikuspegi posible bat 

eskaintzen dieten arma nagusia, guztien ar- 

teko batasuna da, hau da, elkartasuna. Hori 

horrela izanik, elkartasuna ahulei eta menpe- 

koei (daramaten lanaren ondorioz eta ezar- 

tzen dizkioten kontratuen ondorioz) erakus- 

ten zaie. Horrek pobreentzat ere balio de- 

zake, elkarren arteko laguntzari esker soilik 

lortzen baitute bizi irautea, elkartasunaren 

funtsezko eredua. Bizitza da ahulenei, sozial 

eta ekonomiko mailan ahulak, elkartasunaren 

balioa irakasten diena. 

 
Ekonomia Solidarioa esperientziaren bitar- 

tez sortzen den ikaskuntza horretatik harata- 

go dagoen urrats erabakigarria da, beharra 

kontuan hartzea ezinbestekoa dela proposa- 

tzeaz gain, beste ekoizpen modu baten auke- 

ra kontziente bezala proposatzen duelako. 

Hau da, agian, goian aipatutakoaren konklu- 

sio nagusia. “Gutxituak” diren pertsonei, 

beraien bizitza-esperientziak, arrisku egoera 

edo muturreko gabeziako egoeren aurrean 

sortutako beharrei erantzuna emateko elkar- 

tasuna dagoela erakusten die. "Ekonomia 

Solidarioak elkartasuna proposatzen die jar- 

duera sistematiko, eguneroko bezala, be- 

reziki horretarako eraikia izan den harreman 

sozial eta ekonomiko batean murgilduta." 
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Ekonomia Solidarioa langileen aurretiko bi- 

zitzako esperientziatik elikatzen da, baina era 

berean, gainditu egiten du. Hau argi ikusten 

da berreskuratutako enpresa desberdinen 

kopurua aztertzen denean. Prozesu horren 

hasieran, “hasierako unea” deituriko unean 

elkartasuna nagusitzen da, bai berreskuratu- 

tako enpresa hori langile zirenen eskuetan 

uzteko, bai lan asko egitea ordainketa mi- 

nimoekin, kooperatiba (edo elkarte) berria 

ekonomiko bideragarria izan dadin. Baina, 

elkartasuna funtsezkoa izaten jarraitzen du 

etapa heroiko hori gainditzen denean, sortu 

berri den enpresa kolektibo batek, osatzen 

duten pertsona guztien lankidetza eraginko- 

rra eskatzen duelako. Une honetan, ekintza 

pedagogikoa ezinbestekoa bihurtzen da. 

 
Beraz, praktika solidario berri bat da, an- 

tzinakotik elikatzen dena baina, prestakuntza 

espezifiko bat eskatzen duelarik. Funtsean, 

gizarte berri baten eraikuntza da, zaharra- 

ren barnean eta azken honen aurka dagoe- 

na. Prestakuntza horrek, enpresa ekintzaile 

solidarioen (mota askotako enpresak onar- 

tuz) eraikuntzan parte hartzen dutenen inte- 

rakzioa eskatzen du, baita enpresa horien ar- 

teko artikulazioa ere. Era berean, esperientzia 

horretatik ezagutzak ateratzea beharrezkoa 

da, beraien intelektual organikoekin, Ekono- 

mia Solidarioa pentsatzen, sistematizatzen 

eta eztabaidatzen dutelarik, denborazkota- 

sun historiko eta nazioarteko espazialtasun 

batean. Azken batean, Ekonomia Solidarioak 

bere ibilbidean sustatzen duen taldekako 

ikaskuntza sortzen du. 
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Nork eraiki zuen Tebas, zazpi Ate zituen hori? 

Liburuetan erregeen izenak azaltzen dira. 

Erregeek eraman al zituzten arrastaka harri blokeak? 

 
 

Bertolt Brecht 

 
 

Orrialde gutxi batzuetan demokraziaz ez- 

tabaidatu nahi izatea anbizio handikoa bada 

ere, Ekonomia Solidarioarekin duen lotura 

oso garrantzitsua denez, ezinbestekoa da ez- 

tabaida hori egitea. Ekonomia Solidarioare- 

kin beti elkartuta doazen hainbat gai argi- 

tzeko ahalegin bat egitea beharrezkoa da. 

Ohiko lotura horietako batekin hasiz, Ekono- 

mia Solidarioa kooperatibismoa ez dela ar- 

gitu behar da. Kooperatibismoa, ekonomia 

solidarioan lanaren eta langileen antolaketa 

moduetako bat baino ez da, baina Ekonomia 

Solidarioaren ideian nekez sartuko liratekeen 

kooperatibak, izan badaude. Eraikitzen da- 

goen ezagutzako arlo bat da. Jarduera eko- 

nomiko, eta ekoizpen, banaketa, kontsumo, 

aurrezki eta mailegu jardueren multzo ba- 

tean oinarrituta finkatzen doa, auto-eraketa- 

ren moduaren arabera antolatuta daudela 

kontuan izanik, hau da, ekoizpen moduen 

jabetza kolektiboaren arabera eta “pertso- 

na bat, bozka bat” arrazoi demokratikoaren 

arabera, batzarretako erabakietan. Beste 

modu batean esanda, ekonomia solidarioa, 

auto-eratutako enpresa ekintzaileen bitartez 

garatzen den ekonomiaren modu bat da, 

langileak beraiek ekoizleak diren modu ko- 

lektibo eta parte-hartzaile bat, errentaren ba- 

naketa justuago bat eskainiz eta lankidetzan, 

elkartasunean eta gizakien eta ingurumena- 

ren asetasunean eta balioztatzean oinarritu- 

tako ekoizpeneko eta kontsumoko gizarte 

erlazioak estimulatuz. Laburbilduz, ekonomia 

solidarioa, lan-harreman ez lehiakorrak dau- 

dela izendatzeko modu bat da, enpresa ka- 

pitalistan ezartzen diren menpeko erlazioe- 

tatik modu kualitatiboan desberdinak izanik. 

Lan-harreman solidarioak demokratikoa den 

eta berdintasunezko printzipio batetik abia- 

tzen dira, eta ondasunen banaketako ideia 

sozialistak dituzte oinarri bezala, lanarekin eta 

bakoitzaren beharrarekin ados. Langabezian, 

azpikontratatuak diren, beti lan informal eta 

prekarioetatik bizi ziren eta oraindik bizi di- 

ren gizon eta emakumeen asoziazio eta au- 

to-eraketa izaerako enpresa ekintzaile asko, 

elkartasunezko eta lankidetzako erlazioetan 

oinarrituz eraikitzen hasi dira. Esperientzia 

hauek mundu osoan zehar milioika langile 

biltzen dituzte eta lanaren ordezko antolake- 

taren aukera zehatz bat osatzen dute. 

 

"Ekonomia solidarioa ez da pertsona batek 

egin dezakeen sorkuntza intelektual bat, uto- 

pikoak deituriko XIX mendearen lehenengo 

erdiko autore sozialista handiek (Owen, Fou- 

rier, Buchez, Proudhon, etab.) horren garape- 

nerako erabakigarriak diren ekarpenak eman 

arren. Ekonomia Solidarioa langileen eten- 

gabeko prozesuan dagoen sorkuntza bat da, 

kapitalismoaren aurkako borrokan dagoena. 

Hori horrela izanik, ezinezkoa da kapitalismo 

industrialaren aurrean lehentasuna izatea bai- 

na, itzalaren moduan bere ondoan doa, bere 

eboluzio guztian zehar."6. Ekonomia hau 

praktikatzeak, mundu guztian zehar dauden 

langileen bizi baldintzak hobetzea posible 

egin duten erlazio ekonomiko eta sozialak 

sortzea lagundu du. 

 
Globalizazioaren inguruan eta lanean eta 

langileetan dituen ondorioen inguruan asko 

hitz egin da. Brasilen, guretzat ezaguna egi- 

ten zitzaigun moduan, laneko legeen flexibi- 

lizazioak – langileak bere zentzu dramatikoe- 

nean ulertzen ikasten hasi diren hitz izugarria 

– eta lanpostuen desagertze gradualak, la- 

naren eta langileen eskubideen prekarieta- 

tearen itxura hartzen dute, mendeetan zehar 

borrokan gogor lortutako horiek galtzea. 

Zenbait autore, horien artean Robert Castel, 

globalizazioak, klaseetan banatutako gizarte 

bat kohesionatuta mantentzen duten gizarte 

loturen ahultasuna oso argi adierazten duela 

uste du. Berak soldata-gizartea ikusten du, 

"zirpiltzen ari den gizarte ehuna, gaitasun 

ezera kondenatua dagoen lan indarra eta 
 

   

 

5 Sao Paulo-ko Unibertsitateko Ekonomia Solidarioaren Nukleoko taldek burutu- 

tako itzulpen askea (NESOL-USP). 

6 SINGER, Paul. In SINGER, Paul eta SOUZA, André Ricardo, (orgs). A Economia 

Solidária no Brasil. São Paulo, Contexto, 2000, 13 or. 
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soldata-gizartearen naufrago guztien joera 

gorakorra duen  perturbazioa."7  Sao  Pau-  

lo bezalako hiri handi batean, eragin horiek 

oso modu ikusgarrian ateratzen dira: hiriko 

kaleak jendeak hartzen ditu, gehien ibiltzen 

den gune edo leku horietan, enplegurik gabe 

eta bizitza aurrera eraman ahal duten bezala, 

iraunkortasuna eta iraupena adierazten due- 

nik egon gabe. Hala ere, Estatuak enplegua 

desagertzen egotearen gai larria alde ba- 

tera uzten du, aipatu gabe, informaltasuna 

eta prekarietatea langileen "sormenezko" 

erantzunak direla baieztatzen duen  beza-  

la. Lanaren ministro batek, Brasilek lan eta 

errenta sortzeko arazorik ez zuela baieztat- 

zen zuen. Bere baieztapenaren arabera, Sao 

Pauloko etorbide marjinalean soilik agertzen 

dira ura, txokolatea, etab. saltzen dituzten 

pertsona ugari kotxea gelditu eta berehala. 

Zentzu oso gaiztoan egindako baieztapenen 

hori oso lotua dago estatuak lanaren arazoa 

ikusteko duen moduarekin: langileak bere 

biziraupena lortzeko duen behar larria ere 

aztertzen da. Jendetza hori guztia gure hi- 

riko pertsonak dira. Espazioa defendatzeko 

borrokak hor agertzen dira saltzaile ibiltarien 

artean, baita polizia berarekin ere. Hemendik 

sortzen da "ibiltariak" izena, egunero elkar- 

bizitzen garen pertsonaia berri horientzat 

izendapen erakargarria: "flanelinhas", au- 

to-aparkatzaileak, langabetuak semaforoe- 

tan zain goxoki poltsak saltzen eta papere- 

tan idatzitako laguntza-mezuak erakutsiz eta 

eskaleak eta beste dohakabeak. Duintasun 

gutxiengo bat duen bizitza eskaintzen duen 

enplegu eta errenta eskasia, hiri handietan 

dauden favelen eta bizitzeko eta egoteko 

beste modu iraingarri batzuen espektakulua- 

ren arduraduna da. Emakumeak eta gizonak 

aldaketa zurrunbilo batek arrastaka erama- 

ten ditu, hauengan botererik izan gabe, bai- 

na munduan gizarteratzeko sakonki eragiten 

diete, eta ez bakarrik lanaren munduan. 

 
Gain-esplotazio kapitalista baten ondo- 

rioen inguruan esan eta zentzuz adierazi de- 

netik ezer berririk ez. Baina, formulazio teori- 

ko-praktiko guztietan bezala, ez dago lekurik 

pertsonen bizitza konkretua kontuan hartua 

izan dadin. Baina, bizitza denez, formulazio 

abstraktuenetan agertzeko edo adierazteko 

boterea du. Gizarteak eraldaketa ikaraga- 
 

  

7 CASTEL, Robert. As Metamorfoses da Questão Social: Uma crônica do Salário. 

Petrópolis, Editora Vozes, 1998, p.591. 

rriak pasatzen dituen bitartean, pertsonek 

eraldaketa hauek jasaten dituzte. Zientziak 

garatutako tresnekin egoera aztertzeko ezin- 

besteko beharra dago, pertsona bakoitza- 

ren sufrimenduaren inperioa dago, gizarte 

aldaketa komunaren mugimenduan nahas- 

tuta egon arren, gertatzen zaien hori norba- 

nakoaren pisu bat bezala eta zori partikular 

bat bezala sentitzen dute. Sufrimendu hori 

kontuan hartzea unibertsitatearen zeregi-  

na izan liteke, eta hausnarketa teorikoaren 

emaitza bezala sortutako erantzunak handi- 

tzeko gaitasuna izango luke. 

 
Testu honek, sufrimendua gutxiesten ez 

duten erantzunak bilatzetik pasatzen da. 

Bilaketa aktibo bat, kritika teorikoetara ire- 

kia baina, subjektu sozialen min hori lapur- 

tu gabe: Unibertsitatearen gerturatzearen 

saiakera txiki bat gizarte gaietara. 

 
Dokumentu hau USParen Herri Koopera- 

tiben Inkubagailu Teknologikoaren (ITCP) 

esperientziatik idazten dut. Ikerketako, pres- 

takuntzako eta hedapeneko unibertsitate 

proiektu bat da. ITCP diziplina anitzeko es- 

perientzia bat da. Herri kooperatiben Inku- 

bagailu Unibertsitate Sarea guztira hamabost 

edo hamasei gara, herrialde guztian bana- 

tuta. Sarearen topaketak oso interesgarriak 

dira, lantzen dituzten gai desberdinak eta 

kideen prestakuntza direla eta, nekazaritza 

eta agronomiarekin, gizarte zerbitzuekin lan 

egiten duten ikasle eta irakasleak, hezitzai- 

leak, ingeniariak, arkitektoak, psikologoak, 

soziologoak, filosofiako irakasleak eta eko- 

nomialariak. Diziplina anitzeko espektro hau 

funtsezkoa da Ekonomia Solidariorako. 

 
ITCP guztiak mugimendu beretik sortu zi- 

ren, irakasleak, ikasleak eta unibertsitateko 

langileak elkartu egin ziren, orduan zegoen 

langabezia masiboaren ondorioz sortutako 

gaien inguruan. USParen kasuan, auzota- 

sunaren esperientzia dramatikoa favela han- 

di batekin bizi dugu, Sao Remo. 

 
Lan egitera, ikastera, aztertzera, eztabai- 

datzera, ikerketa gauzatzera joan ginen lehe- 

nengo tokietako bat izan zen. Zein da horien 

eta beste ikerketa esperientzia batzuen arte- 

ko desberdintasuna? Garrantzitsuena, uste 

dut, gure ikerketaren helburutik alde batera 

geundela ez ginen sentitzen, urrats bakoi- 
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tzean, pertsona horien bizitzaren inguruan 

ezer gutxi genekiela onartzera behartuta 

geundelako. Baina, une oro, beraien gizata- 

suna adierazten zutenez, “objektuak” izatea 

ez zuten onartzen, beste batzuek formulatu- 

takoa modu argian ikus genezake, metodo 

baten zati bat bezala: "gizakiak besterik ez 

daude eta gizakien arteko erlazio errealak"8. 

Lanaren nondik norakoak onartu eta guztiak 

lan baten subjektuak ginela onartu, ikaskun- 

tzak eta aurkikuntzak partekatuz, geroztik 

paperatik ateratzen den proiektu bat finka- 

tzeko ezinbestekoa izan zen, bai akatsekin 

bai ongi egindakoekin, baina bizitza askore- 

kin. 

 
Ondoren, gure jarduerak hirian zehar eta 

Sao Paulo Estatuan zehar hedatu ziren. Ara- 

zoak gertatzen ziren, bai, baina aurre egiten 

zitzaien eta gainditu, edo ez. Ondorioz, zer 

esan nahi, herri-talde bat hartu edo taldea- 

gatik hartua izan? Beraiek behar dutena pre- 

sazko jarduera bat da, ez ordea, unibertsi- 

tateko ikasleen desiotik abiatutako ausazko 

erabaki bat: lan egiteko beharra dute. Gure 

proposamena ez da magikoa, ezta arrakas- 

tarako ilusioa bermatua ere. Antola daitezen 

proposatzen dugu, bakardade horretatik 

atera daitezen eta batu daitezen. Modu so- 

lidarioan antola daitezen, partaidetza mo- 

duan, ondorioz errenta sortzeko modu bat 

aurkitu dezaten, errenta hori guztientzat iza- 

nik. Hori da inkubazioaren funtsa. 

 
Prozesua luzea da. Egiten dakiten hori eta 

egin nahiko luketen hori batera aurkitu edo 

jakin behar dugu, langileen ametsak Ekono- 

mia Solidarioan leku bat izan behar duela 

pentsatzen dugulako. Kooperatibismoa ez- 

tabaidatzen dugu, beraien ekimenetan eta 

hauek gauzatzeko gaitasunean konfiantza 

itzultzea posiblea egiten duten kooperati- 

bak eta elkartzeko beste modu batzuk sor- 

tzeko eta formalizatzeko laguntzen dugu. 

Itxaropena mantentzen laguntzen dugu. Bai- 

na bakarrik ez. 

 
Prozesu honetan mentalitatearen aldaketa 

bat dagoela onartu behar da, aldaketa kul- 

tural bat. Nola partekatu dezakegu autono- 

miaren aurkikuntza? Aurkikuntza arin horrek 

nola ireki ditzake ateak, brasildar langilearen 

 
8 SARTRE, Jean-Paul. Questão de Método. São Paulo, Abril Cultural, col. Os 

Pensadores, 1978, p.145. 

herentzia den leku otzan horri irabazteko? 

Nola lagundu dezakegu auto-eraketaren bi- 

dean eman beharreko lehen urratsean? Nola 

egin posible, auto-eraketak inplikatzen duen 

askatasuna eta erantzukizunaren beldur ez 

duten langileak sortzea? Langileen bizitzek 

jarraitzen duen ezegonkortasunek, lanpostu 

bat izatea erosoa dela esaten du, hilabete 

bukaeran soldata jasotzea eta erantzukizun 

gehiago ez izatea. Askoz  erosoago  izaten 

da langileekin gerta daitekeen egoerarekin 

erantzule ez sentitzea, kooperatiben eta au- 

to-eratutako enpresen kasuan gertatzen den 

bezala. 

 
Ez da erraza izaten, beraien autoritarismoa 

bizitza sozialaren esparru guztietara heda- 

tzen den gizarte batean jaiotako eta sortu- 

tako langileentzat, mendeetan zehar buru 

zen elitearen gehiegikerien menpe egonik, 

bat-batean, egin behar dena erabakitzea. 

Otzana edo mendekoan izan den langile  

bat, langile autonomo bat izateko eraldake- 

ta prozesuak denbora eta demokraziaren 

praktika etengabea eskatzen ditu. 

 
Zergatik baina demokrazia? Prozesu horre- 

tan, langileek autonomia den mugimendu 

horren finkapen intimo eta iraunkorra ber- 

matzeko duten modu bakarra demokrazia 

dela jabetzen garelako. Eta  demokraziak  

zer esan nahi du? Berdintasuna besterik ez 

du esan nahi, agintaria aukeratzeko boterea 

urtean behin edo bitan. Hori ere izan bada, 

baina ez hori bakarrik. Demokrazia bizitzea 

zerbait desberdina da. Demokrazia bizitzea 

egunero bizitzea da, egunerokotasunean, 

gertukoarekin ditugun harremanetan, fami- 

liarekin, lankideekin. Hau benetan zaila da. 

 
Hirian zehar ibiltzen goazela eta hiru, lau, 

bosti mila pertsonekin lan egiten dugunean, 

Sao Paulo bezalako hiri handi batean, bizi- 

tza sozialak gizonak eta emakumeak atomo 

sozialetan eraldatzen dituela ikasten dugu. 

Sao Remo bezalako auzo batean, nahikoa 

handia den favela batean, atez ate bizi diren 

pertsonak, beraien artean nekez desberdin- 

tzen diren etxebizitzak, beraien artean zer- 

bait komunean bilatzeko zailtasuna izaten 

dute. Elizek hiritar soziabilitatearen lekua be- 

tetzen dute, batzuetan alienazioa sakontzen 

lagunduz. Herri auzoetan bizi diren pertso- 

nek, jende asko bizi diren eta jarduera marji- 
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nalek hartuak, ez dituzte auzotasun gertuko 

erlazioak mantentzen. Auzokoaz defenda- 

tzen dira, arrotza da eta arriskutsua izan dai- 

teke. Bertan bizi direnen segurtasun fisikoa 

eta psikologikoa oinarritzen diren muturre- 

ko hauskortasuneko baldintzek, mesfidantza 

justifikatzen eta lehiakortasuna legezkotzat 

hartzen dute. Gizarte bihozgabe batean bizi 

gara, nire bizilaguna etsai bat izango balitz 

bezala kontuan hartu beharrekoa, eta ez 

berarekin lan eta lankidetza egiteko norbait 

bezala. 

 
Errealitate hura bizi dugun bitartean, prak- 

tikan gertatzen den bezala, literaturan eza- 

gutzen genuen mekanismoa, hau da, kapi- 

talismoak pertsonak deserrotzeko gaitasun 

izugarria duela ikusten dugu, beraien histo- 

ria ukatuz eta alde batera utziaz, Jainkoaren 

laguntza ulertezin horrek lagunduz9, Baina 

pobreez gain, beste askok ere hau nabar- 

mendu nahiko luke. Gizartearen izaera le- 

hiakorrak modu natural bat bezala onartzera 

bultzatzen gaituen, isolamendu hau gu guz- 

tiok jasaten dugu, eta modu horretan gure 

sozializazioan barneratzen da. Ikusten ditu- 

gun alienazio eta gauza bihurtze manifes- 

tazioen aurrean, guztion barrenean dagoen 

gaizkiaren sintomak berdinak gugan daude- 

la onartzera behartuak gaude. 

 
Langileak lan egiteko eta beraien lana 

komunean administratzeko antolatzen dire- 

nean, kooperatiba moduan, denok ikasten 

dugun  lehenengo  ikasgaia  “eskatzaileak” 

ez daudela eta langileak ordenen bote- 

rearen arabera ez direla mugitzen da. Au- 

to-eratutako kooperatibek beraien barnean 

demokrazia espazioak garatzen dituzte, ba- 

tzarra berdintasun eta autonomia espazioa 

delako, batzarra auto-eraketa administra- 

zioko organo gorena eta eztabaidetarako  

eta erabakietarako leku bezala. Hitza har- 

tzeko eta besteen aurrean beraien iritziak 

eta ideiak aurkezteko askatasunean, gutxi 

gora behera, Hannah Arendt-ek10 agertzea 

egiteko espazioa deitzen diona aurkitzen 

dugu, ni bezalakoak direnen aurrean, ni nor 
 

9 "Sustraitzea agian giza arimaren behar garrantzitsuena eta ezezagunena da. 

Definitzen zailenetako bat da. Gizakiak, kolektibitate baten existentzian par- 

taidetza erreal, aktibo eta naturalaren ondorioz sustraia errotua du, iraganeko 

zenbait altxor eta etorkizuneko zenbait premonizio bizirik kontserbatzen ditu. 

Partaidetza naturala, hau da, jaiotze lekutik, lanbidetik, ingurumenetik modu 

automatikoan etortzen dena." WEIL, Simone. A condição operária e outros 

estudos sobre a opressão. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979, 5. or.. 

10 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. São Paulo, Edusp, 1981. 

naizen adierazteko. Norbanakoa aurkezteko 

ahalegin hau, ongi komuna bilatzeko beste 

guztiek egiten duten ahaleginarekin batera 

ematen da, modu bateratu batean. 

 
Inkubagailuaren proiektua, Sao Pauloko 

Unibertsitateko sail desberdinetako ikasleek 

gauzatutako diziplina anitzeko proiektu bat 

da. Biztanleriarekin lan egiten dugu eta ez 

berarengatik edo beraientzat, desberdinke- 

ta semantiko bat baino gehiago delarik. Ez 

da karitatezko proiektu bat. Aitzitik, gazte 

horien eta ITCPren proiektuak bokazio poli- 

tikoa du. Beraiek guztiak eta gu guztiak ere, 

ni ere barne egonik, gizarte kapitalistan ora- 

indik utopiaren aukeran eta talde sozialista 

txikien existentziaren aukeran sinisten dugu. 

Horretarako egiten dugu lan. Hiritik kanpora 

ere joaten gara, deitzen gaituzten edozein 

lekura, Campo Limpo, Jardim Ângela, Piritu- 

ba. Errenta lortzeko proiekturen bat sortze- 

ko dituzten aukeren arabera egiten dugu lan 

beraiekin eta auto-eratutako proiektu baten 

zentzuan, langiletik abiatzen den proiektu 

bat izatea eta langilearentzat. Praia Gran- 

de-n kooperatiba baten sorreran parte hartu 

genuen, udalak zabortegian bizi ziren fami- 

liak kanpora bota nahi zituen, Zabortegian 

bizi ziren eta zabortegian eskaintzen zieten 

gauzekin bizi ziren. Hori, langileei kapitalis- 

moaren muturreko esplorazioko baldintzen 

onarpena sendotzeaz akusatzen gaituen 

kritika akademikoaren argudio sendoekin 

konparatzen badugu, gutxi dela iruditzen 

zaigu. Ez ginateke egiturazko aldaketen au- 

rrean borrokan egongo, kaltegarria ez dena- 

ren aurkako borroka egingo genuke baizik. 

Baina guk, ITCPn ez esaten dugu. Borroka 

mota desberdinak daudela esaten dugu eta 

hauek ezin dira neurtu hartzen duten tamai- 

naren arabera. Zabortegian barruan barraka 

txikietan bizi ziren heldu eta gazteak handik 

ateratzea lortzen badugu, zabor horiek ad- 

ministratzera eramaten baditugu, oso ona 

dirudi. Metamorfosi horretan parte hartzeaz 

arro gaude. Pertsona  berdinak  dira  bai-  

na dagoeneko pertsona desberdinak dira. 

Ideiarik ematea lortzen ez zuten, ezin zuten 

edo nahi ez zuten pertsonekin lan egiteak, 

eta hilabete batzuk beranduago udaletxean 

plantatu ziren, alkatearen atea joz eta gai- 

kako bilketaren instalazioak eskatuz, asko 

irakatsi ziguten. Biltzaileei gutxiago, beraien 

barne baliabideak izan zirelako mobilizatu 
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zirenak. Baina ITCPak ikasi egin zuen. USPa 

amets bat izan daitekeela ikasi zuen, bere 

hormen barnera itxia. USPko ikasle bat he- 

mendik oso lasai atera daiteke, zabortegian 

bizi den eta bertatik bizi den norbait bera 

bezain gizatiarra denik benetan existitzen 

dela, inoiz modu serio batean sinistu gabe. 

Proiektu hauek, unibertsitatean jasotzen ez 

ditugun irakaskuntzak eskaintzen dizkigute. 

Lanean elkarrekin jardun genuen pertsona 

horiekin izandako elkar trukaketa etenga- 

bearen ondorioz ikasten dugu, irakaskuntza 

ederrak. Inkubagailutik pasatzen diren ikasle 

gazteak, unibertsitatetik ateratzen direnean 

ez dira pertsona berdinak izango, beraien 

formazio arloa edozein dela ere: arkitektura, 

soziologia, hezkuntza, gizarte zerbitzua. Bes- 

te modu bateko profesionalak izango direla 

uste dugu, eta ez arduragabeak. Konprome- 

zuz beteriko begirada bat izango dute eta   

ez mespretxuzko begirada bat edo begirada 

harro bat, brasildar eliteak adierazten duen 

bezala. Elitea izateak duen pisua ezagutzen 

dute, erantzukizuna inplikatzen du. Elitea 

izatea ez da dirua irabaztea eta ondokoa 

esplotatzea. Beste gauza bat da, beraiekin 

egotea eta beraien ondoan egotea da, lan- 

gile jasankorrekin batera guztien arazoentzat 

erantzunak bilatzen saiatzea da. Demokrazia 

eguneroko erlazioetan ikasten dugu, bestea- 

ren hitz, iritziei, desberdintasunari dagokio- 

nez. Eztabaidatzen, elkarrizketatzen eta gure 

erabakien kontrakoak direnak onartzen ditu- 

gunean demokrazia ikasten dugu. Demokra- 

ziaren funtsa aniztasunean dagoela ikasten 

dugu bereziki, eta ez homogeneotasunean, 

eta singulartasunari babesa ematen eta eli- 

katzen denean soilik sendotu daiteke. Proze- 

su hori talde barruan eta pertsonen barnean 

mugimenduan ikustea oso ona da. Etorkizu- 

nerako eraikuntza bat dela uste dugu. Ba- 

natzen gaituen desberdintasun izugarri hori 

dagoen arren, gazte eta helduen, pobre eta 

aberatsen adiskidetasunerako leku bat aur- 

kitzen dugunean, desalienazioaren norabi- 

dean eta erlazio gizatiarrak sortzeko aukeran 

urrats txiki bat eman dela sentitzen dugu. 

Hori ez da gutxi. 
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Inspiraziotik eta irakasleen, funtzionarioen 

eta ikasleen ametsetatik sortua eta modu 

bateratu batean, auto-eraketa ikastea era- 

bakitzen dute, barnera begira eta baita 

unibertsitateko hormetatik kanpora gauza- 

tzea ere, Sao Pauloko Unibertsitateko Herri 

Kooperatiben Inkubagailu Teknologikoak 

(ITCP-USP), auto-eraketaren esperientziaren 

bitartez mi mundu desberdin gerturatzea 

helburu duen lan bat gauzatzen hasiko da, 

“horma gris eta opaku honetan zuloak” sor 

tzea bilatuz; akademiaren zentzu hertsi ho- 

rretan jakitearen jabetza isolatzen duen hor- 

ma handi batez banatuta dauden bi mundu. 

Mugak ezarrita daude: hizkuntza eta ohitu- 

ra propioak dituzten bi mundu. Akademian 

kontzeptuen “soiltasuna” aurkitzen dugu, 

ezagutzaren aldetik etengabeko bilaketaren 

bitartez arretaz elikatuak izaten dira. Teoria 

eta praktikaren arteko banaketa sinbolikoa- 

gatik ezaugarritua dagoen giroa da, ikaske- 

ten amaieran praktikaren inguruko teorien 

hausnarketa eta formulaziorako lokal pribile- 

giatu bezala konfiguratzen da, unibertsitate- 

ko hormetatik kanpora dago! 

 
Unibertsitate Hirian kokatuta gaude, fase 

historiko bat ezaugarritzen dituen arau eta 

gobernatzeko moduekin, egungo gober- 

nuaren interesei modu estuan lotuta egonik. 

Ezin daiteke ahaztu, gure errektorea Sao 

Paulo estatuko ekitaldian gobernadorearen 

adierazpena dela, gobernadoreak auke- 

ratzen du. Komunitate akademikoak ez du 

bere errektorea aukeratzen; onartu beste- 

rik ez du egiten, bere kezkaren gai zentral 

bezala, zientziaren garapena mantenduz. 
 

  

11 Testu hau ondorengo liburuan argitaratu zen: “Articulando. Sistematização de 

Experiências de Incubadoras Universitárias de Cooperativas Populares”. (Org.) 

ITCP-USP; ITCP-Unicamp; ITCP-FGV; NuMI-EcoSol-UFSCAr; Incop-Unesp-As- 

sis. 1ed.Sao Paulo: FINEP-Convenio 0110026500, 2013, I alea, 51-60 or. Sao 

Paulo-ko Unibertsitateko Ekonomia Solidarioko Nukleoaren taldeak modu 

librean egindako itzulpena (NESOL-USP). 

12 Testu hau idaztearen prozesua, gai baten inguruan inkubagailuko kolekti- 

boaren bileretan gertatzen diren eztabaida eta sistematizazioetan gertatu- 

takoaren emaitza da, espazio honetan parte hartu zuten pertsona desberdinek 

idatzi zuten, baita ondoren adierazten diren kideak ere egileak izan ziren: 

Aline Queiroz de Souza, Ana Luzia Alvares de Laporte, Beatriz Rossi Corrales, 

Daniela Fuentes Garcia, Danilo Queiroz de Souza, Denizart Busto de Fazio, 

Diego dos Santos Veiga Silva, Elisângela Soares Teixeira, Erica Aparhyan Stella, 

Gabriela Rizzo Iervolino, João Conrado Dias Fabbri, João Rafael Vissotto Paiva 

Diniz, Leonardo Griz Carvalheira, Lívia Akemi Kishimoto, Maíra Costa Etzel, 

Mariana de Mello Beisiegel, Nadir Silva Moraes, Paulo Ernesto Diaz Rocha, 

Pedro Paulo Ferreira Felippe Da Silva, Werner Regenthal. 

Modu horretan, hierarkizatutako errealitate 

batean murgilduta gaude, demokratikoaz 

gutxi duena. Horrez gain, Sao Pauloko Uni- 

bertsitatea autarkia bat bezala hartzeaz gain, 

bere autonomia, unibertsitatean baliabideak 

inbertitzen dituzten erakundeen interesekin 

konprometituta dago zuzenean: sustapen 

agentziak eta enpresa pribatuak. Kapitala- 

ren jabe direlarik, ikerketen norabidean eta 

zientziara paradigmen garapenean eragin 

zuzena dute. Logika horren bitartez uniber- 

tsitatea merkatuko ekonomiaren errealitate- 

ra nahikoa gerturatzen da, bertan kapitala 

gizarte harremanen bitartekotza elementu 

garrantzitsua izanik. 

 
Unibertsitateko hormetatik kanpora beste 

errealitate bat aurkitzen da, mundu desber- 

dinen nahasketarekin konfiguratzen da, le- 

gedi-, exekutibo-, epai-botereen eta merka- 

tu ekonomikoaren arau komunekin arautuak 

badira ere, lotura horien ondorioengatik oso 

banatuak daude. Lotura horiek gehienetan 

desberdinkeria eta lehiaketa logika batez 

araututa daude, eta Paul Singer irakasleak 

baieztatzen duen bezala, “ekonomia kapita- 

listan, irabazleek abantailak pilatzen dituzte 

eta galtzaileek desabantailak pilatzen dituzte 

etorkizuneko lehiaketetan”. (SINGER, 2002, 

8 or.). ITCP-USPek gerturatu nahi dituen ko- 

munitateak hain zuzen ere, ahultasun ekono- 

miko handia duten eta garapen kapitalistak 

sustatzen dituen teknologiaz eta aberasta- 

sunaz gozatzen ez duten horiek dira. 

 
Komunitate horiek, askotan, erlazio hori 

onartzeko erresistentzia handia adierazten 

dute, bertakoan unibertsitatearen aurreko 

jarduerarekin desadostasunean egoteagatik, 

helburua eta ikertzailearen arteko erlaziotik 

arautua izateagatik, ezagutzaren eraikun- 

tzako prozesuan. Unibertsitatean barneratu- 

ta egon arren, akademiaren mota horretako 

jarduerak etengabe eztabaidatzen ditugu  

eta bereziki, lanaren “estatus quo” soziala- 

ren mantentze funtzio historikoa ukatzen 

dugu. Ordena hori eraldatzeak, lanaren an- 

tolaketaren beste modu batean pentsatzera 

inspiratzen eta eramaten gaitu, bai ITCP bar- 

nera bai kanpora, kooperatibetan13. Lanaren 

antolamendu auto-eraketaren ariketatik, 
 

13 Testuan kooperatiba kontzeptua erabiltzea aukeratzen dugu, baina kasu 

askotan taldeek beste nortasun juridiko mota batzuk hartzen dituzte, ekonomia 

solidarioaren printzipioak mantendu arren. 
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pertsonen arteko erlazioak modu berdinean 

egokituz. Ikuspegi honetatik, lehenengo 

mailan edo planoan dagoena gizakia da, ez 

kapitala. Hori horrela izanik, unibertsitatea- 

ren beste funtzio historiko bat berreskura- 

tzen da, prestakuntza bere zentzu humanisti- 

koan, ikasleen prestakuntzari legezkotasuna 

kentzen dion unibertsitateko ereduaren kon- 

trajarria bezala pentsatua, bere zentzu zaba- 

lenean, hezkuntza teknikoago baten alde, 

merkatu orokorraren eskaerei erantzuteko. 

Barnera begira, ITCPren kolektiboan, au- to-

eraketa praktikan jartzen da. Esperientzia 

hori gauzatzen dugu, kontzeptuaren zentzu 

txikienean, beste pertsonarekin kontatua eta 

partekatua izan daitekeen zerbait bezala, es- 

perientzia komun batean bihurtuz. 

 
Landan lan egiteko taldeetan banatzen 

garen arren, Diziplina anitzeko Irakaskun- 

tza, Ikerketa eta Hedapeneko Taldeetan 

(Gepem), gure unitatea mantentzen dugu 

barneko espazio kolektiboetan, bai pres- 

takuntza bai eztabaida espazioetan, asteko 

maiztasuna izaten dutenetan. Asteko to- 

paketa horiek aldakorrak izaten dira, Kon- 

tseilu Orientatzailea, taldeak gauzatuko  

duen horren erabaki orokorrak hartzen diren 

taldea, eta prestakuntza espazioak, horien 

artean: Artearen Estatua, taldeek aurre egi- 

ten ari diren erronkak, gaikako prestakuntzak 

eta gorputz-praktikak, espazio fisikoaren kul- 

tura bezala, partekatzen dituzte. Modu es- 

trategikoago batean, planifikazio kolektiboa 

gauzatzen dugu, taldearen identitatea eta 

lanaren antolamendua sendotzeko espazio 

garrantzitsu bat da. 

 
Talde barrura begira, prestakuntza gaiez 

eta gai burokratikoez erne, barne koordi- 

nazioak burutzen ditu, ikasleez eta amaitu 

berriez osatua eta taldeak aukeratua dena. 

Gaur egun, koordinazioa hiru pertsonek 

osatzen dute, hauek urte bete eta erdiko 

legealdia betetzen dute. Sei hilero hiruko-  

te honen osaketa aldatzen duen hautaketa 

prozesu bat ematen da. Unibertsitateko ka- 

tegoria desberdinen arteko posizioen ber- 

dintasunaren alde egiten dugu, espazioan 

sortutako botere erlazioak ez dira zuzenean 

pertsonak duen funtzioan edo kategorian 

oinarritzen, ITCParen barneko gaien arabe- 

ere. Urtero talde horretara pertsona berriak 

sartzen dira, prestakuntza prozesu baten bi- 

tartez, taldearen eta ez norbanakoaren ikus- 

pegian barneraketa bat egitea helburuetako 

bat duen prestakuntza batez osatua, modu 

honetan, kolektiboaren identitatea sendo- 

tuz, taldekide berriekin egokitzen delarik. 

 
Errotazioko espazio bat izateak, norba- 

nakoaren esperientzia pertsona desberdi- 

nen artean partekatua izatea posible egiten 

du, epealdi desberdinetan. Horrela, alde ba- 

tetik errotazioa egiteak auto-eraketa sendo- 

tzen du, denbora luzean zehar informazioen 

eta funtzioen zentralizazioa zailtzen duelako, 

pertsona espezifiko batean. Beste alde bate- 

tik, errotazio horrek, dagoeneko abian diren 

prozesuei dagokien erronkak jartzen dizkigu 

ere, finkatuta dauden erlazioen eta lanen 

mantentzea askotan ahulduz. Adibidez, koo- 

peratiba baten akonpainamenduan prestat- 

zaile edo formatzaile14 baten aldaketak ga- 

tazkak sor ditzake, ematen den trantsizioan 

arreta jartzen ez bada, taldearekin gauzatu- 

tako lana zer eta nola burutu zen inguruan. 

Horrez gain, aurretik zegoen konfiantza erla- 

zioa berriz eraikitzea eskatzen du. Beti modu 

bikoitzean jardutea, egoera horietan sortu- 

tako hutsuneak betetzeko  estrategietako 

bat da. 

 
Auto-eraketa esperientzia hori bizitzeak, 

ikasgelako lau hormen artean egoten ez den 

beste prestakuntza espazio bat sortzea posi- 

ble egiten du, unibertsitatean. Auto-eraketa 

praktikatzeak, lehenik eta behin, hormetatik 

haratago proposatzen den hura gauzatzea 

ordezkatzen du, diskurtsoa praktikara lo- 

tzea bilatuz. Egunerokotasunean zailtasun 

desberdinak aurkitzen ditugu, hauek gain- 

ditzean inspirazioak ere adierazten dituzte. 

Taldean dauden kide guztiek muga horiek 

bizitzera eta gainditzen saiatzera irekiak 

egoteko beharra dute, askotan muga horiek, 

unean bertan duten horren eraikuntza bate- 

ratuaren zailtasunak sortzen dute, guztia eta 

bakoitza aldi berean ematen delarik, pertso- 

na guztiak etengabeko eraikuntzan dagoen 

horretan daudela ohartaraziz eta onartuz. 

 
Talde barrura begira, erlazio hierarkikoak 

ez eraikitzeko edo ez mantentzeko etenga- 
ra duen akumulazioagatik baizik, baita gau-    

zatutako lanarekin duen konpromisoagatik 14 “Formatzailea” esaten zaie, kooperatibekin batera doazen ITCP-USParen 

taldea osatzen duten kide guztiei. 
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beko saiakera horrek, entzuten jakitea eta 

entzuna izatearen ariketa etengabea eska- 

tzen du. Norberaren iritziari uko egitea, guri 

kontra egitea onartzea eta bestearen ikus- 

pegitik eraikitzea, askotan ematen diren jar- 

duerak dira eta beharrezkoak dira adostasun 

bateratu bat sortzeko, adostasuna. Egoera 

hori bere osotasunean lortzeak,  eraikun-  

tza kolektiboko mugimendu honen armonia 

osoa ordezkatuko luke, modu honetan egoe- 

ra idealari gehiago gerturatzen zaio egoera 

errealari baino. Egunerokotasunean, dantza 

etengabe bat burutzen dugula esan daiteke, 

egoera armonikoa eta ez-armonikoaren ar- 

tean aldakorra dena. Baina erronka ez da ar- 

monia horren osotasuna mantentzea, akats 

berdinak ez gauzatzea baizik, akats horien 

bitartez ikasten joanez eta prozesu horiek 

sofistikatuz. Horrela, Walter Benjamin-en es- 

perientziaren izaerara bueltatzen gara, azke- 

nean, esperimentatutako dantza hori eten- 

gabeko mugimenduan dago, bere logika ez 

du teknikak arautzen, narrazioak baizik. 

 
Kanpora begira, kooperatibak edo lan 

asoziatiboko beste modu batzuk sortzea, 

ideia berdinak partekatzen dituztenak, IT- 

CP-USParen inspirazio  handienetako  bat 

da. Horretarako, inkubazio lana  burutzen  

da talde horiekin batera. Jarraitua izateko 

eredu bat ez duen prozesu luze bat da. Oi- 

narri komun bat izan arren, taldearen auto- 

nomia ikuspegitik abiatzen gara, inkubazioa 

elkarrizketako prozesu batean planifikatzen 

duelarik, taldearen errealitate espezifikotik. 

Hori dela eta, kasu bakoitza beti bakarra 

izango da, talde horren eskaera eta gai oso 

berezi edo zehatzekin. Gure inkubazio me- 

todologiaren ezaugarri horrek prozesuan 

zehar, errealitate bakoitzera egokitzeko ire- 

kiera handiagoa eskaintzeaz gain, zenbait 

akats eta elkarren arteko frustrazioak ere 

sortzen ditu, askotan, bai formatzaileek bai 

lankideek ere, elaboratua izan den horreta- 

tik aplikatua edo errepikatua  izatea  espe- 

ro dutelako. Formatzailearen prestakuntza 

prozesua, praktikan emandako jardueragatik 

gehiago ematen da, liburu batean dauden 

edukiak jarraituz baino. 

 
Praktika horiek zuzentzen dituzten orien- 

tabideak eta printzipioak izan arren, meto- 

dologia komun batean izendatzeko zailta- 

sunak daude. Kasu askotan, une horretan 

jarduten ari garen taldeetara gerturatzen 

gaituzten printzipio ideologikoak gure ar- 

tean partekatu arren, hizkuntzak sortutako 

alde izugarriak, gizarte mailaren posizio eta 

ikuspegi desberdintasuna eman egiten dira. 

Topaketa horretan, gatazka uneetan eta 

aliantza uneetatik abiatuz sortutako zerbai- 

ten eraikuntza ematen da. Askotan sortzen 

diren deserosotasunek bi aldeetara frustra- 

zioak sortzen dituzte, arrazoiak desberdinak 

direla medio. Adibidez, komunitatea izatea- 

gatik, unibertsitatetik guk gauzatzea ukatzen 

dugun hori egitea espero izatea: jakinduria- 

ren edo ezagutzaren transferentzia sinplea 

eta aholkularitza teknikoa. Azken batean, 

auto-eraketaren pedagogiaren ikuspuntutik 

abiatzen gara, bertan ezagutzaren eraikun- 

tza topaketaren prozesuan zehar sortuko da 

ere, aldaketako erlazio batean eta ez norabi- 

de bakarreko bide batean, modu honetan 

unibertsitatea da eskaintzen edo eramaten 

duen bakarra, eta kontuan hartu behar da, 

komunitateak ere ezagutza asko dituela, la- 

naren garapenerako oinarri garrantzitsuak 

izanik. Beste alde batetik, mugitzen gaituen 

ideal hori gauzatzea lortzen ez dugunean 

frustrazioa sortzen zaigu: ekimenean au- to-

eraketa jarduera, prestakuntzarekin lanki- 

detza eginez. Hori kasu batzuetan gerta dai- 

teke gure proiektuetako bat izateagatik eta 

ez inkubazio taldekoa. Materialen beharren, 

bizitza espektatiba eta mundua nola ikus- 

ten denaren arabera, gerturatzen eta urrun- 

tzen diren bi mundu dira. Komunitateetan, 

deituak direnen burokrazian eta gure au- to-

eraketaren dinamikan agertzen den den- 

borazkotasun desberdinen arteko sintonia 

gabeziak, inkubazio prozesuan akats batzuk 

sortzen ditu. Kooperatibek diru sarrera kons- 

tante eta orekatua ez izatearen ondorioz, 

askotan errenta sortzera bideratzen dituzte 

beraien energiak, proiektu politiko batekin 

lotu gabe. Materialen beharra dute bere- 

halako erantzunen bilaketan, bertan parte 

hartzen dutenen aldetik kontuan hartuak ez 

izatea posible da emandako denbora epe 

horretan. Beste alde batetik, ITCP-USPa-  

ren auto-eraketa jarduera horrek, taldeek 

aurkezten dituzten eskaerek baino erabaki 

hartze eta planifikazio erritmo geldoago bat 

sortzen du. 

 
Horrez gain, gai politikoari lehentasuna 

ematen diogu, bai lanaren antolaketari da- 
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gokionez bai munduari zuzentzen dion be- 

giradan. Helburu anitzeko gatazka horretan, 

maila sozialaren gaia agerian jartzen da, 

unibertsitate loturak materialezko egitura 

handiago eskaintzen duenean eta energia 

alor politikoan kontzentratzeko nolabaiteko 

askatasuna eskaintzen digun heinean. Bi- 

tartean, talde horietako kideak alor mate- 

rialetan ahulagoak daude, errenta igoerari 

lehentasuna ematera bideratuz, estrategia 

politiko baten eraikuntzaren kalterako. 

 
Adibide bezala,  bizi  genuen  esperien- 

tzia bat aipa dezakegu. Gatazka sortu zen 

inkubazio taldeak bekak jasotzea aldarrika- 

tu zuenean, formatzaileek jasotzen zituzten 

bekak aldarrikatuz. Hala ere, beranduago, 

inkubazio talde hori baliabide iturri gabe ge- 

ratu zen hamar hilabeteetan zehar, deialdiak 

eskuratzeko zailtasunaren ondorioz eta uni- 

bertsitate bertatik finantza laguntza gabezia- 

ren ondorioz. Testuinguru horretan, jarduera 

auzoan jarraitu genuen, baina taldea dese- 

gin zen. 

 
Beste kasu batetan, klaseen arteko adis- 

kidetasun bat egon zela esan daiteke, au- 

rretik lankidetza egiten zuen pertsona bat 

ITCP-USParen taldekoa izatera pasatu zen. 

Pertsona hau taldean barneratzeak eztabai- 

da handi bat sortu zuen, berak bere komu- 

nitatearekin batera izan zezakeen ukatze er- 

lazioaren inguruan, baina arrazoi hori ez zen 

nahikoa izan bere sarrera galarazteko. Berak 

emandako ikuspegiak ezinbesteko garran- 

tzia izan zuten, bai barne eztabaidak bai 

inkubazio taldeekin gauzatutako ekintzak 

kuantifikatzeko. 

 
Agian, gatazkak ere sor daitezke guk egin- 

dako hautaketaren ondorioz, hau da, politi- 

koki antolatuta dauden komunitateetan ez 

ekiteagatik. Urte askotan zehar, antolaketa- 

rik gabeko oinarriekin nahasteko ikuspegian 

burutu dugu jarduera, hau da, beste gizarte 

mugimenduekin loturarik ez duten pertso- 

nekin eta taldeekin. Hala ere, hiri etxebizi- 

tzako mugimendu antolatuarekin lan egitea 

proposatu genuenean, ikuspegi politikoen 

gatazka izugarriei ere aurre egin genien. 

Proiektu horretan, auto-eraketaren inguruko 

estrategia politikoen ikuspegien eta uler- 

menaren gatazkak izan genituen. Mugi- 

mendua, gu bezala, ez zen auto-eratzailea 

bezala hartzen, baina, prozesuan zehar au- 

to-eraketako paradigma desberdinak hau- 

teman genituen: oinarrien sendotasunean 

lan egitera abiatzen ginen neurrian, beraiek 

lidergoak sendotzen zituzten. Guretzat au- 

to-eraketa erabaki kolektiboen espazioen 

sendotasunean ematen zen, mugimenduak 

erabaki hartze jarduera lidergoen beraien 

arteko espazio txikietan mantentzen zuen 

bitartean. Gatazka, bien aldetik kontzeptuak 

bereganatzeko garian zituzten desberdinta- 

sunak zehaztu ziren unean sortu zen, ezta- 

baidarako jarrera batera eraman gintuen, ez 

ordea eraikuntza kolektibo batera, ezker al- 

deko zenbait talderen jarduera islatzen duen 

jarrera. Zoritxarrez, konturatu gabe dinamika 

horretan murgildu ginen. 

 
Hala ere, gatazka horrek hainbat gai sako- 

nen inguruan hausnarketa bat egitera era- 

man gintuen, inkubagailuaren existentzia 

beraren inguruan: Zein da gure  papera?  

Zer gara? Zer egitea proposatzen dugu? 

ITCP-USP beraren identitatearen argitasun 

gabezia islatuz. Gure zeregina ez da lana eta 

errenta sortzea soilik. Gure papera edo egi- 

tekoa modu hobean formulatu behar dugu, 

segurtasuna izateko eta egin dezakegun eta 

egin ezin dezakegun hori esateko. Galdera 

horien artean, duela bi urte gure Proiektu 

Politiko Pedagogikoa (PPP) eraikitzea propo- 

satu genuen, oraindik eraikuntza prozesuan 

dago, identitate baten sendotzearen bilake- 

tan. Gure jarduera ekimen ekonomikoen 

sendotasunarekin erlazionatuta dago. Beha- 

rrezkoa da esparru horien artean antolamen- 

du handiago bat ematea eta ez disoziatzea. 

Lan baldintzen inguruan eta antolatzeko 

modu posibleen inguruan kooperatibekin 

eztabaidatzerako garaian, prestakuntza po- 

litikoa antolamendu ekonomikoarekin lotzea 

bilatzen da, baina, lehen aipatu den bezala, 

ez dugu nahikoa baldintza tekniko, ekoizpe- 

nean nahikoa euskarri emateko. Formatzai- 

leen izaera diziplina anitza ez da zereginen 

espezializazioan aplikatzen, eskaini daite- 

keen prestakuntzan baizik. Aurkitzen dugun 

beste zailtasunetako bat, unibertsitateko 

beste barne espazioekin loturak ezartzea  

da. Unibertsitatean (USParen kasuan) orain- 

dik ez dugu eztabaida emankor bat aurkitu, 

ekimenen zailtasunetan laguntza eskaintze- 

ko egokienak diren sailekin, legezko, admi- 

nistrazio eta kontabilitateko gaietan bezala, 
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edo ekoizpen prozesu mota desberdinetara 

egokitutako teknologia eraikuntzan. Askotan 

gertaera hau ematen da, sail hauek ohiko 

merkatuko enpresekin lanean ari direlako. 

 
Horrez gain, zailtasuna ematen da ere, 

muturreko pobrezia egoeran dauden per- 

tsonekin lan egiten dugulako, irakurketarako 

eta testuak interpretatzeko, taulak, kontu 

arruntak, etab. bisualizatzeko oinarrizko tre- 

beziak ez dituzten pertsonak. Ekimen txiki 

hauen arazoetan interesa duten lankideak 

bilatu? Askotan, unibertsitateko gure kideen 

begien aurrean, kausa utopiko baten, etor- 

kizunik gabeko ekintza baten militanteak 

bezala agertzen gara. Unibertsitatearekin 

elkarrizketa izatea garrantzitsua eta desira- 

garria da, baina baita, posible den neurrian, 

komunitatean presente dauden beste mu- 

gimenduetako aktoreekin ere, ITCParen jar- 

duera ez banatze aldera. 
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Ezin dut modu zehatz batean esan. Uste dut ITCP 

errealitatea barneratzea bilatzen duen espe- 

rientzia bat dela, askotan akademia ingurunean 

ezkutatuta, modu kritiko eta eraikitzaile batean. 

Errealitateari begira eta berarekin elkarrekintza 

eginez, Unibertsitateak bere kontzeptuak berrikusi 

behar ditu, bere ikerketarako, eztabaidak, ideiak 

sustatzeko lehentasunak. Hau da ITCPak egiten 

duena. (Camila, 14/01/08)16
 

 
 

ITCP-USParen proposamena, unibertsita- 

teko hedapen programa bat bezala jardu- 

tea da, nagusiki ikasleen, irakasleen, pro- 

fesionalen eta langileen prestakuntzaren 

bitartez, kooperatibismoan eta ekonomia 

solidarioan. Inkubagailuak komunitatearekin 

burutzen dituen jarduera nagusien artean, 

prestakuntza, ikastaroen bitartez eta ekimen 

ekonomiko solidarioen eraikuntzan lagunt- 

zea da, hau da, auto-eratutako taldeak. Inku- 

bagailuak ekonomia solidarioko mugimendu 

nazionalean parte hartzen du, ITCPez gain, 

beste solaskide, gizarte mugimendu, GKEak 

eta botere publikoaren zati bat, guztiak na- 

hasten dituelarik. Modu honetan, beraien 

jarduerak komunitatearen zerbitzura eta 

proiektuko kide direnen prestakuntza iza- 

teaz gain, erakundean aliantzen artikulazio 

jarduerak burutzea eta sareetan eta ekime- 

netan parte hartzea dira ere, nagusiki eko- 

nomia solidarioari zuzentzen direnak. Horrez 

gain, programak irakaskuntza, ikerketa eta 

hedapenaren arteko barneraketa ideia ere 

erlazionatzen du. 

 

 
Herri Kooperatiben Inkubagailu Teknolo- 
gikoa (ITCP-USP) hedapeneko programa 
bat da, Sao Paulo Unibertsitateko Kultura 
eta Hedapeneko Pro-Errektoretzara lotua 
dago, Ekonomia Solidarioaren garapene- 

 

15 Barbieri, Estela M. “La Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares de 

la Universidad de São Paulo (ITCP-USP)” In: Extensión y formación política en 

la Incubadora Tecnológica de Cooperativas de la Universidad de São Paulo. 

(Disertación de Maestría). São Paulo: FE/USP, 2009. Capítulo 2 (editado). 

16 Para la investigación la autora entrevistó a diversos participantes o ex partici- 

pantes de la Incubadora entre los años 1998 y 2006. Parte de estos testimonios 

están citados en el texto. 

rako lan egiten duen arloa, antolamendu 
auto-eratzailerako langileen, ikasleen, 
profesionalen eta irakasleen prestakuntza- 
ren bitartez, hainbat alor desberdinetan: 
Ekonomia Solidarioko ekimenen inkuba- 
zioa; sare eta konponbide politiko, eko- 
nomiko eta kulturalak eraikitzeko susta- 
pena eta laguntza, auto-eratutako tokiko 
garapenerako; unibertsitatean ikerketen 
garapena; eta mobilizazioa eta Ekono- 
mia Solidarioko foroetan parte hartzea. 
1998 urtetik Sao Pauloko Unibertsitatean 
egonik, ITCP-USParen jatorria Herri Koo- 
peratiben Unibertsitate Inkubagailuen for- 
makuntzako mugimendu nazional batean 
du eta sortu zenetik, Herri Kooperatiben 
Inkubagailu Teknologikoen Unibertsita- 
te Sarea osatzen du. Egun, Brasil osoko 
beste unibertsitateetako inkubagailu des- 
berdinak biltzen ditu. (ITCP-USP). (http// 
www.itcp.usp.br. Sarbidea 2008/04/03). 

 
 

Ezinbestekoa iruditzen zaigu, nahiz eta 

modu laburrean, USParen Herri Kooperati- 

ben Inkubagailu Teknologikoaren oinarrizko 

egitura deskribatzea. 

 
Proiektuaren lana artikulatzeko moduaren 

inguruan, ITCP-USPak ia bere osotasunean 

egitura berdina eta funtzionamendu berdina 

mantentzen du, bere jardueren hasieratik. 

Hori horrela izanik, bere barne-antolamen- 

duan hiru espazio giltzarri daude: Orientazio 

Kontseilua (CO) edo Batzordea, Formazio 

Topaketa eta Diziplina Anitzeko Irakaskunt- 

za, Ikerketa eta Hedapeneko Taldea (Grupo 

de Ensino, Pesquisa e Extensão Multidisci- 

plinar - GEPEM). 

 
Aholkularitza Kontseilua (CO) ITCP-US- 

Paren erabaki hartze organo gorenena da, 

inkubagailuaren arauen eta jardueren in- 

guruan erabakia bere ardura da. Formatzai- 

leentzat, Batzorde hau eratzea auto-eraketa 

printzipioaren zati bat da. Espazio horretan 

eztabaida zabalak gauzatzen dira eta beha- 

rrezkoa denean edo adostasuna eza ematen 

den egoeretan bozketa bat egiten da. Ho- 

rrela, gehiengoak erabakitzen du, “pertsona 

bakoitzak bozka bat” printzipioa erabiltzen 

dela nabarmenduz. Bertan eta unibertsita- 

teko beste espazio batzuek desberdinduz, 

http://www.itcp.usp.br/


30 

 

 

 

irakasleen eta ikasleen bozkaren arteko balio 

desberdintasunik ez dago. 

 
“Pertsona bakoitzak bozka bat” printzi- 

pioak, pertsona guztiek erabakitze proze- 

suan parte hartzea posible egiten duenez, 

formatzaileak taldeko kide eta proiektuaren 

ibilbideen arduradun sentitzen dira, hau da, 

auto-eraketa inkubagailuaren printzipioa da, 

formatzaile taldeak ohartutako identitate ko- 

lektibo baten prestakuntzarekin lagunduz. 

 
Formazio Topaketa beste oinarrizko espa- 

zio bat da. Bere helburua, topaketa kolekti- 

boak gauzatzea da, Ekonomia Solidarioaren 

gaiaren inguruan. Inkubagailuaren plani- 

fikazioak Orientazio Kontseiluak burutzen 

duenez, orokorrean formazioak eta gaiak, 

gutxienez ildo orokorrak kontseilu honek 

eztabaidatzen eta erabakitzen ditu, unean 

bertan dauden beharren arabera. Topaketa 

horien antolaketa modua aldakorra da. 2002 

urtean, adibidez, antolatutako lan taldeak 

osatu dira, hauetatik eskatu dutenak bes- 

terik ez zuten parte hartu, ondorioz, taldea 

bera izan zen egunean zehar gertatutako 

bibliografia eta dinamikaren arduraduna. 

Batzuetan gonbidatuak egoten ziren, USPko 

edo beste unibertsitateetako irakasleak be- 

zala. Formazio Topaketan parte hartzea ezin- 

bestekotzat hartzen da formatzaileen pres- 

takuntzarako. 

 
Landa lanerako ikerketak, planifikazioa eta 

ebaluazioa burutzen dira, modu horretan, 

interbentzioaren eraikuntza prozesu guztian 

zehar irakasleen eta ikasleen partaidetza 

dago. Taldeekin gauzatzen den zuzeneko 

lana gehienetan ikasleek eta profesionalek 

burutzen dute. Diziplina Anitzeko Irakas- 

kuntza, Ikerketa eta Hedapeneko Taldea 

(GEPEM), Ekonomia Solidarioko ekimenen 

multzo baten lanari ematen dion laguntzaren 

arduradun zuzena den talde bat da, nagusi- 

ki herriko taldeei arreta eskainiz. GEPEMek 

taldeen inkubazioa proiektatzen, antolatzen 

eta garatzen du. 

 
Nabarmendu beharra da, sortutako lehe- 

nengo kooperatibak, 1999 urtean, Ilargi Dir- 

diratsuaren Indarra Kooperatiba (Coopera- 

tiva Força da Lua Brilhante - Cooperbrilha) 

Sonia Kruppa irakaslearen partaidetza zuze- 

na izan zuen, ekimenaren inkubazioko proze- 

su guztian zehar eta taldeari dagokionez, 

Sao Remo komunitateko bizilagunez osatua, 

USParen bizilagun, Sylvia Leser irakaslea- 

ren partaidetza izan zuen, taldea osatzeko 

garaian. Horrez gain, beste une batzuetan, 

irakasleak (gizonak zein emakumeak) landa 

eremura joan ziren komunitatearekin lan egi- 

tera. 

 
ITCParen lehen bi urteetan, hedapen au- 

to-eratzaileko eta diziplina arteko proiektu 

bat bezala finkatu zen, eta bere metodologia 

propioa sortu zuen, ikerketa eta esperientzia 

zehatz batzuetatik abiatuz. 

 
Inkubagailuaren esperientzia zehatzak lan- 

gile-talde langabetuekin hasi ziren, USParen 

bizilagun den Sao Remo Komunitateko bi- 

zilagunekin, eta Rio Pequeño auzoko bizila- 

gunekin bereziki. Bi esperientzia hauetatik 

abiatuz inkubagailuaren metodologia bide- 

ratu zen. 

 
Inkubagailuaren erronka, ekonomia soli- 

darioko ekimen ekonomikoak sustatzea da, 

langileentzat auto-eraketa irakatsiz eta era 

berean, ikasiz. Diskurtsoa praktikatu izana- 

gatik, auto-eraketaren bizipenak irakaskunt- 

zarako subsidioak eskaintzen dituela uste da 

(ITCP-USP, 2004). 

 
Formatzaileen arabera, inkubagailuan har- 

mena zegoen (jasotzeko joera) eta iritziak ez- 

tabaidetan kontuan hartzen ziren. Ondorioz, 

pertsonak balioztatuak sentitzen ziren eta 

proposamenak eztabaidatzeko eta aurrera 

eramateko prest sentitzen ziren. 

 

 
Inkubagailuak guztiek hitz egiteko eta 
guztiek beraien zailtasunak adierazteko 
eskaintzen duen aukera horrek, bertan 
parte hartzea asko errazten du. Arazoen 
konponketan malgutasun handia dago 
eta pertsonari, arazoa beti konpontzea 
posible dela uste izatea ematen dio 
edo, gutxienez, zurekin batera arazo hori 
konpondu nahi duten pertsona gehiago 
aurkituko dituzu. Horrek nahikoa lasaita- 
suna ematen du eta espazio baten egokit- 
zapenean eta bizikidetza onaren lagunt- 
zan. (Mariana, 09/01/2007). 
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“Guztiek hitz egin dezaten” Marianak ai- 

patutako irekiera hori, elkarrizketatuen al- 

detik oso zehazki balioztatua da. Beraien 

ideiak defendatzeko espazioa izan zutela 

uste dute, eta era berean, berriz pentsatze- 

ko aukera ere. 

 
Inkubagailuan bizitako kolektibitateak, he- 

dapeneko proiektu baten inguruan gerturat- 

zen zituen, bertan, ikasle hauek proiektuan 

sinesten zuten. Silva-k (1999) ekimen indi- 

bidualaren balorizazioak norbanakoaren eta 

erakundearen arteko urruntzearen alde egi- 

ten duela nabarmentzen du, eta talde bat 

existitzen denean, kolektibitate bat, ziurre- 

nik erakundeen arteko hurbilketa bat dago, 

hemen unibertsitatea, eta pertsona histori- 

koak bezala interpretatua izan daiteke. Hori 

horrela izanik, kolektibitatean oinarrituago 

dauden baloreak multzokatzen dituen for- 

mazio proposamen batek, munduaren in- 

guruko ekintza eta hausnarketaren alde egi- 

ten du, giza praxia. Seguruenik, ITCP-USP 

bezalako proiektu batean ikasleen partai- 

detzak, norbanakoaren formazioa emateaz 

gain, kolektibitatearen alde egin dezaketen 

baloreak eta praktikak barneratzea ere es- 

kaini dezake. 

 
Ikasleak inkubagailuan parte hartzera era- 

man zituzten arrazoi garrantzitsuenetako 

bat, hain zuzen ere, proiektuan praktikatu- 

tako auto-eraketa izan zen. 

 

 
Lehenengo bileratik, inkubagailuak ja- 
kin-mina handia sortu zidan bere anto- 
lakuntza moduagatik. Bertan parte hartu 
nahi izan zuen, auto-eratutako moduan 
zerbait antolatzeko gai ote nintzen jakite- 
ko. (Mariana, 2008/01/09). 

 
 

Kooperatibismoa ikasteko interes handia 

nuen eta parte har nezakeen elkar-bizitza 

eta eztabaidekin gero eta gusturago sentitu 

nintzen. (Guilherme, 2008/01/09). 

 
ITCP-USParen taldearentzat auto-eraketa 

formazio, politika eta antolakuntza printzipio 

bat da eta parte-hartzaileen arteko barne er- 

lazioan ezartzen da, printzipio hori proiektua 

gauzatzen den komunitate horietan garat- 

zea bilatuz. 

 
Inkubagailuaren lanak auto-eraketa sus- 

tatzen du eta era berean, inkubagailua au- 

to-eratzailea da. Formatzaileek uste dute 

auto-eraketa bizi dutenez hobeto ulertuko 

dutela eta praktikaren diskurtsoa gerturatu 

dezaketela. Hori horrela izanik, auto-eraketa 

praktikatzeak sakabanatzeko eta proiektua- 

ren proposamena lantzeko aukerak handit- 

zen dituela ulertzen dute. 

 
Auto-eraketaren printzipioa ikasleentzat 

ikuspegi bezala sortzen da, inkubagailuaren 

barne antolamenduan, komunitateekin gau- 

zatzen den lanean eta bizitza politikoan. 

 
Auto-eraketa unibertsitate eremuan hain 

komuna ez izateagatik, ITCP-USP ezaugarri 

bereziak zituen proiektu batean bihurtu zen, 

hainbat espazio desberdindu zituen, Orien- 

tazio Kontseilua edo Batzordea bezala. Ber- 

tan guztiek (gizon zein emakume) dute hitza 

eta botoa proiektuaren erabaki hartze nagu- 

sienetan. 

 
Inkubagailuko lana antolatzeko modua, 

auto-eraketaren printzipioarekin erlazio- 

natzen da eta inkubagailuaren egituran eta 

funtzionamenduan aldaketak egon arren, 

inkubagailuaren lanaren giltza diren hiru es- 

pazioak – Orientazio Kontseilua, Formazio 

Topaketa eta GEPEM – finkatu egin ziren eta 

egun oraindik existitu egiten dira. 

 
Ikasleek inkubagailuaren metodologia eta 

diskurtsoaren arteko koherentzia balioztat- 

zen dute, ekonomia solidarioaren printzipio 

eta praktiken egokitzapenari dagokionez. 

Proiektuak bertako parte hartzaileei eskaini 

zien harrera eta entzutea, testigantzetan na- 

barmentzen diren ezaugarriak dira. 

 
ITCParen alderdi adierazgarri bat format- 

zaileen motibazioa da. Inkubagailuaren for- 

mazio proposamenarekin parekotasun bat 

existitzen da, eta bera ikasleen partaidetza- 

ren erantzule da. 

 

 
ITCPan egon nintzenean gai hauek kalte- 
gabekoak edo soilik erretorikoak ez direla 
ikasi nuen. Gauzatzen dugun lanaren 
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zati handi bat USParen ikastaro askotako 
ikasleekin batera burutu ditugu. Ikasleak 
zer bilatzen du ITCPan? Ikastaroetarako 
kredituak? Diplomak? Ez. Konplexuagoa 
eta zailagoa den zerbait bilatzen dute, 
gizartearen errealitatearekin gertuago 
dagoen zerbait, berdintasunaren eta 
demokraziaren esperientzia bere oso- 
tasunean sentitzea posible duten leku 
bat, desberdindu gabeko ikasle-masaren 
zati bat izatea uzten diote eta errebelatu 
daitezkeen leku bat, baina baita beraien 
etorkizuneko lanbideen tresnak prestat- 
zen dituzten leku bat ere. Arkitektura? 
Ingeniaritza? Ekonomia? Psikologia? Hain 
zuzen ere. Unibertsitateko hormetatik 
kanpora ikasteko asko dago, bizitzea, lan 
egitea, maitatzea eta sufritzea, besteak 
beste. ITCP, ezagutza helburu akademiko 
eta didaktikoetarako soilik denean zatika- 
tu daitekeela ikasten duten leku bat da, 
esperientzia komun batean. (Mello, 2005, 
111 or.17). 

 
 

Mello-k (2005) inkubagailua, hedapeneko 

beste proiektuetatik desberdintzen duen 

alderdietako bat, ikasleen motibazioa dela 

nabarmentzen du. Inkubagailua eskaintzen 

diren ikastaroetatik edo praktikak burutzetik 

desberdintzen du, USPak orokorrean heda- 

peneko ekimenak bezala hartzen dituenak. 

Egileak, ikasleak ikasi egiten duten “espe- 

rientzia komun baten” existentzia azpima- 

rratzen du. 

 
Inkubagailuaren ikaskuntza “bizitzearen, 

lan egitearen, maitatzearen eta sufritzearen 

inguruan” komunitatearekin elkarbizitza ba- 

tetik eta bizitza errealeko arazoak multzokat- 

zen dituen eztabaidetatik gauzatzen da, as- 

kotan ikasleek bizitzen ez dituzten egoerak 

izaten dira. 

 
Lana komunitateetan hasten denean, 

orokorrean langileek itxaropen handia jart- 

zen dute unibertsitateak egin dezakeen ho- 

rren inguruan. USPak, adibidez, langile (gi- 

zon zein emakume) horientzat lanpostu bat 

emateko aukera izango balu bezala. Komu- 
 

17 MELLO. Sylvia Leser de. A Universidade e o Futuro: um Caminho para pensar 

a formação dos jovens. In: CECAE-USP. Universidade: formação e transfor- 

mação. Sao Paulo, Editora EDUSP, 2005, 109-117 or. 

nitatearen espektatibak eraldatzen joaten 

dira, eta horietako batzuk atzera egiten dira, 

gehienak mantentzen diren arren, unibertsi- 

tatea kide bat gehiago izatera pasatuz. 

 
ITCP-USParen proposamen horrek heda- 

pen mota bat adierazten du eta bere format- 

zaileek, adiera desberdinak existitzen direla 

eta inkubagailuak horiek azaltzen dituela, 

argi dutela erakusten dute. Alde batetik, he- 

dapena burutzen da, unibertsitatearen pa- 

pera “ezagutza bat sustatu edo dohaintzan 

ematea” izango balitz bezala. Beste alde ba- 

tetik, hedapena “ezagutzen trukaketa” bat 

izango balitz bezala ulertzen da. 

 
Ekintza unilateral bat bezala, hedapena 

“zerbitzu” edo “mesede” bat bezala agert- 

zen da gizartearen aurrean. Unibertsitateak 

ekoiztutako zerbait hedatzearen edo aplikat- 

zearen ideia horrek, ezagutzen transferentzia 

unilateraleko erlazio bat mantentzen duen 

proposamen bat adierazten du. 

 

 
Taldeari ezartzen zitzaion lehenengo 
zeregina, ITCPa sortzeko esan nahia eta 
helburua zein ziren ulertzea zen, unibertsi- 
tate hedapeneko proiektu bat bezala, ko- 
munitateari zerbitzuak eskaintzeko bezala 
ikusia. Hasieratik, ikasleak, irakasleak eta 
langileak kooperatibismoan formakunt- 
za egiteko landa eremura joan zirenean, 
modu argian agertu zen hedapeneko 
formula hura nahikoa ez zela. (ITCP-USPe- 
ko FORMATZAILEEN TALDEA. In mimeo, 
2006, 20 or.). 

 

 
Elkarrizketatuen iritziz, gaur egun hedape- 

na ekintza unilateral bat bezala hartzen duen 

kontzeptuak lehentasuna izan, adieren aniz- 

tasun bat izan badago hedapenari dagokio- 

nez. Hori horrela, gaur egun kontzeptu horri 

dagokion ulermen desberdinak daude, ho- 

rietako bat, hedapena kontzeptua ezagutzak 

eraikitzeko “jakindurien trukaketa” bezala 

ulertuz. 

 

 
Inkubagailua ez da soilik zerbitzuak ema- 
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ten duen zerbait, jakintzen edo ezagutzen 
trukaketa bilatzen du, herri jakinduria ez 
akademikoa baloratzen du. Hau da “bide 
bakarreko” proiektuekin duen desber- 
dintasunik handiena, komunitateak jaso 
besterik ez duenean egiten [...]. (ORIANA, 
2008/01/16). 

 

 
Hedapena, unibertsitatearen eta ezagut- 

zaren ekoizpenaren egiturazko zati bezala 

ikusia –gizartearekin duen harremanean, 

unibertsitatean ekoizten denaren joan-eto- 

rrian – ezagutzaren eraikuntza prozesua gau- 

zatzen den horretan, hedapena irakaskuntza 

eta ikerketa (teoria) errealitatearekin (prakti- 

ka) harremanetan jartzen den une hori izan- 

go litzateke. (Diogo, 2008/01/14). 

 
Formatzaileek, hedapenak “zerbitzu” edo 

“mesede” bezala duen ikuspegiarekin kide- 

tasunik ez dutela adierazi zuten, inkubagai- 

luak ordezkatzen duen hedapen motarekin 

bat eginez. 

 
Oriana-k ITCP-USP “soil-soilik laguntza 

ematen duena” ez izatea aipatzen du, he- 

dapena mesede bat bezala hartzearen ikus- 

pegiarekin bat eginez. Horrez gain, ikasleak 

dituzten jakintzen aldaketa izaera nabar- 

mentzen du, hedapeneko beste proiektuen 

norabide unilateral horrekin desberdinduz. 

 
Era berean, Diogo-k “unibertsitatean 

ekoizten denaren joan-etorrian” izandako 

aldaketa nabarmentzen du, baita “teoria” 

“praktikarekin” duen lotura edo harremana. 

Ikerketa honetan zehar, ITCP-USPa ezagut- 

zen arteko elkar trukaketa ikuspegi bezala 

duen hedapeneko kontzeptu batean kokat- 

zen dela egiaztatu zen, ezagutza hori komu- 

nitatearekin burututako elkarlanean eraikia 

izatea, unibertsitatea ekiten duen horretan 

komunitateari mesede egitea bilatuz. 

 
ITCP, unibertsitateko hedapeneko edozein 

jarduera edo organo bezala, bere existent- 

zia justifikatzen duten lan-arloko demande- 

tara gerturatzen du unibertsitatea, unibert- 

sitatearen interesak publikoagoak bihurtuz. 

ITCPak lan horretan paper garrantzitsua eta 

ezagutua du. (Egeu, 2008/01/15). 

Gutxiago ikusten den baina garrantzit- 
suago dena, “komunitatearen” gaia eta 
berarekiko lotura da, proiektuaren “ba- 
bes” moduko bat bezala ezarriz, proie- 
ktu horrek unibertsitateko hormetatik 
kanpora eragiten zuelako, bide horretan 
eta denbora aurrera joan, gero eta pert- 
sona gehiago barneratuz. (Fernando, 
2008/01/11). 

 

 
Inkubagailua jarduten den testuinguru 

horiek funtsezkoak dira, komunitatearekiko 

ezartzen den erlazio hori proiektuaren esent- 

zia baita, unibertsitatea arazo publikoekin 

konpromisoa hartuz. 

 

 
Taldea beti irekia egotea bilatzen zuen 
kontribuzio berrien, pertsona berrien 
aurrean, ahalik eta modu demokratikoe- 
nean. Taldeek zituzten beharrak asetzeko 
modu guztiak bilatzen genituen, irakasle 
gutxiren laguntzarekin, autobusez edo 
kotxez orduak eta orduak bidaiatuz tal- 
deekin bilerak egiteko, indarrak aurreztu 
gabe. (Marina, 2008/01/06). 

 

Era berean, Marinak pertsona berriengana 

irekitzea aipatzen du ere, inkubagailuren ez- 

augarri bezala. Jarraian, inkubagailuak “au- 

rrezten ez zituen” ahaleginen inguruan hitz 

egiten du, taldeen beharrak asetzeko. Ho- 

rren adibide bat,  inkubagailuarekin  batera 

4 ordu inguruko bidaia egitea “Vale do Ri- 

beiran” dagoen txabolen komunitate bate- 

ra, Sao Paulo estatuko hegoaldean kokatua, 

Paraná estatuko iparraldean. 

 
Ikasleen kasuan, inkubagailua ez du prak- 

tika kurrikular bat edo gizarte lan arrunt bat 

esan nahi, baina ekonomia solidarioak sako- 

nagoak diren eraldaketak sor zitzakeela uste 

zuten, bizi iraupen ekonomikoa baino hara- 

tago. 

 
USParen inguruan hasitako inkubagailua- 

ren lana, Sao Paulo hiriaren kanpoaldera 

hedatu zen, 1999 urteaz geroztik. Horrela, 

ITCP-USP Estatuko gobernuarekin eta Sao 

Paulo eta Guarulhos herrietako udaletxeekin 
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lankidetzak gauzatu zituen. Estatuko beste 

hainbat herriko esperientziak ere barneratu 

ziren, Nhunguara bezala, Vale do Ribeirako 

txabolen komunitatea, eta birziklapen koo- 

peratiba bat “Praia Granden” (Sao Pauloko 

itsasaldeko herria). 

 
Kooperatiben formazioa sustatzean, IT- CP-

USPak, ekonomia solidarioaren baloreei eta 

auto-eraketari dagokion formazio-pape- ra, 

eskainitako formazioak kontuan hartua izan 

den arren, ITCP-USParen laguntzarekin 

sortutako ekimen ekonomiko solidarioak di- 

ru-sarrerak sortzeko beti zailtasunak izan zi- 

tuztela egiaztatu zuen. Hau gertatzen zen, 

taldeek ekoizten bazuten ere, ez zuten salt- 

zea lortzen. 

 
Jarduera egiten zen leku bakoitzean, inku- 

bagailuak, taldeek diru-sarrerak lortzeko 

zituzten zailtasun horientzat irtenbide bat 

bilatu zuen. Adibidez, Sao Pauloko hegoal- 

dean (Jardim Ângela, Campo Limpo eta Ca- 

pao Redondo – Sao Paulo hiriko distrituak) 

kooperatiben inkubazio lana garatzean, 

ITCP-USPA beste talde batzuekin batera, 

beste lankide batzuekin sare bat osatzeko 

beharra hauteman zuen, bai eskualdeko bai 

talde beraien garapenerako ekarpena egi- 

teko. Ahalegin horren emaitza bezala, 2002 

urtean, Sare Proiektua sortu zen. Proiektu 

horren jardueretako bat, Trukearen Klub ba- 

ten formazioa izan zen, 2004 urtean, hegoal- 

dean. Klub horretan, pertsonen eta taldeen 

arteko produktu trukaketa gauzatzen zen, 

sortutako moneta-sozial baten bitartez, mo- 

neta horrek Futuro izena zuen. 

 
Arazoak, hemen adierazten ari garenak 

baino konplexuagoak dira, eta oraindik ere 

zailtasun asko egon arren, ekonomia soli- 

darioko produktuen merkaturatzea bezala 

adibidez, dagoeneko jauzi bat nabarment- 

zen da, bereziki langileen “giza formazioan”. 

Magdalena izeneko kooperatibako langile 

batek, ITCP-USPko formazio ikastaro batean 

adierazi zuen, berak seme-alabekin zuen er- 

Sao Paulo Unibertsitateko Herri Koopera- 

tiben Inkubagailu Teknologikoaren lan me- 

todologiak, hezkuntzaren inguruan Paulo 

Freire-ren ideietan inspiratuta, ekimen soli- 

darioko langileen “giza formazioan” aldake- 

ta horietan ere ekarpenak egiten dituela 

uste da. 

 
Paulo Freire irakaslearen ereduzko espe- 

rientziak ekarpen berriak eta garrantzitsuak 

eman zizkion brasildar hezkuntzari eta bes- 

te herrialdeetako hezkuntzari. Hezkuntzaren 

eta irakaskuntzaren gaineko bere ideietan, 

Freirek (1987)18 testuingurua, nahastuta dau- 

den pertsonen kultura printzipioak eta gizar- 

te proiektua nabarmentzen ditu, langileen 

(gizon zein emakume) formazio prozesuaren 

oinarri garrantzitsu bezala. 

 
Brasildar testuingurua hezkuntza motan 

ustiatzen dela eta kapitalismoaren garape- 

nak lehiakortasuneko erlazioei19 lehentasuna 

ema ziela esan dezakegu, hauek erlazio ko- 

munitario eta kooperaziozko erlazioak modu 

gradual batean ordezkatzen joan ziren. Bes- 

te alde batetik, pertsonak bere modu natu- 

ralean ez dira solidarioak edo lehiakorrak, 

gure egunerokotasunen bizi ditugun erla-  

zio solidarioek, nahikoa da horiek erne be- 

giratzea, lehiakortasuneko erlazioak modu 

gradual batean aldatzen joateko aukera es- 

kaintzen du eta kolektibitatean oinarrituta 

erlazioak sortu. 

 
ITCP-USParen proposamena, ekonomia 

solidarioa, indibidualistagoak diren baloreen 

aldaketa kultural bat eskatzen duen ideian 

oinarritzen da, kolektibitatean oinarritutako 

baloreetan zentratuz, eta beste hezkuntza 

mota bat ere eskatuz. 

 

 
Pentsatzen duenak ezin du bakarrik pent- 
satu; ezin du beste subjektuen ko-par- 
taidetzarik gabe pentsatu, helburuaren 
gainean pentsatzeko ekintzan. Ez dago 

lazioan aldaketa garrantzitsuak eman zirela.    

Bere kontaketaren arabera, Cooperbrilhan 

parte hartzen hasi ondoren “gehiago ulert- 

zera” eta “seme-alabekin gehiago hitz egi- 

tera” pasa zen, beraiekin zuen harremanak 

hobekuntza handia izan zuelarik. 

18 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17. edizioa, Rio de Janeiro, Paz e 

Terra Argitaletxea, 1987 

19 Lehiakortasuna gizakian eta gizartean naturala eta ezinbestekoa den ideiari 

aurka eginez, lehiakortasun hau naturala ez dela eta ezinbestekoa ez dela 

uste da. Irakaskuntzaren koherentzia teoriko-praktikoarekin dagoen kezka 

beti aurrean egon zen, ekonomia solidarioan irakatsi den horrek interpretazio 

aktibo bat izan behar duelako: irakaskuntzaren arrakasta, irakasten saiatu zen 

hori praktikatu izatearen mende dago. Horregatik, aldaketa hori gauzatzea lort- 

zeko kolektibitatearen bitartez, inkubagailuan, kideen partaidetza aktiborako 

espazioak izateari lehentasuna ematen zaio. 
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“pentsatzen dut”, bai ordea “pentsatzen 
dugu”. “Pentsatzen dugu” “pentsatzen 
dut” ezartzen du eta ez alderantziz. (FREI- 
RE, 1983, 66. or.20). 

 

 
Nagusitzen den hezkuntzaren aurkako, 

pertsonen egokitzapena gizarte testuin- 

gurura objektibatzen duena, Paulo Freire-k 

(1975) banku-hezkuntza izendatua, hezkunt- 

za demokratiko bat proposatzen du. 

 
Talde horrek, inkubagailuak praktikatzen 

duen hedapena unibertsitatearen (irakas- 

leak, ikasleak eta langileak) jarduera bat dela 

adierazten du, komunitatearekin batera, 

ekoizpen zientifikoa, kulturala eta teknologi- 

koa komunitateen lehentasunetara barnerat- 

zea bilatuz. 

 
Formatzaileek inkubagailuari esleitu dioten 

beste alderdi bat, inkubagailuaren ideietan 

eta praktiketan dagoen eraldatzaile izaera 

da. Hori dela eta, inkubagailua hedapena- 

ren ikuspegira gerturatzen dela dirudi, gizar- 

te lan baliagarri bezala (Melo Neto, 200421). 

Gizarte lan baliagarri bezala, hedapenak 

eraldatzaile izaera onartzen du. Hedapenak 

ikerketetan, irakaskuntzan ekarpenak egin 

ditzan espero da, ezagutza akademikoen 

eraikuntzan ekarpenak egitea ere espero da, 

baita ezagutza hauek herrialdearen gizarte 

errealitatearen eraldaketan ekarpenak egin 

nahi izatea ere. 

 
SILVArentzat (1999)22, ezagutza eraldatzai- 

lea den zerbait bezala hartuta, unibertsita- 

tearen eta gizartearen arteko konexio orga- 

niko bat bezala ezartzea posible egiten du. 

 
Unibertsitateak gizartearekin izan de- 

zakeen konexio organiko hau da ITCP-USPak 

bilatzen duena, pertsona guztiak unibertsita- 

te gorputza eta komunitatea direla ulertuz, 

eta ez ezagutzaren helburuak unibertsitate 

hedapeneko jarduerak burutzerako garaian. 
 
 
 

20 FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? 7. edizioa, Rio de Janeiro, Paz e 

Terra Argitaletxea, 1983. 

21 MELO NETO, José Francisco de. Extensão Universitária, autogestão e edu- 

cação popular. João Pessoa, Universitária/UFPB Argitaletxea, 2004. 

22 SILVA, Franklin Leopoldo e. A experiência universitária entre dois liberalismos. 

In: Tempo Social, Universidade de São Paulo, 11. zenbakia, 1999, 34-73 or. 

[...] Bestea, berarekin partekatzen dudan 
bezala, hedapena ezagutza bizitzarekin 
duen topaketa espazioa da, elkarren 
arteko eraldaketa prozesu batean, zient- 
ziak eta berak ekiten duen espazio hori 
etengabe aldatzen eta garbitzen dira. 
Kasu horretan, hedapena modu honetan 
uler daiteke: eguneroko giza jarduere- 
tatik banatuta eraiki ezin den zientzia. 
Inkubagailuak teorikoki nik aipatu nuen 
unibertsitate hedapena defendatzen du, 
eta batzuetan, bere praktika benetan 
hori izan zela uste dut. Era berean, ikasle 
asko eta asko beraien ikasketak eraldatu 
zituzten eta beraien ikasketa akademikoak 
berrikusi zituzten, inkubagailuan izandako 
bizipenetatik [...] (Mariana, 2008/01/09). 

 

 
Oro har, formatzaileek hedapena kontzep- 

tuaren gaineko iritzi bat dute eta unibertsi- 

tatea eta gizartearen arteko elkar trukaketa 

bat bezala ulertzen dute. Hori horrela, inku- 

bagailuaren proposamena hedapenaren 

ikuspegitik desberdintzen dute, jarduera 

unilateral bat bezala. 

 
Mariana-ren adierazpenak, baita beste for- 

matzaileen adierazpenak ere, “eguneroko 

giza jarduerak”, hedapenaren bitartez, eza- 

gutza akademikoaren eraikuntzan presente 

egon daitezkeela zehazten du. Elkarrizketa- 

tuek, “teoria eta praktikaren arteko zubia” 

gauzatzen duen unibertsitate formazio es- 

pazio bat bezala ezaugarritzen dute inkuba- 

gailua. 

 
ITCP-USPak komunitatearekin gauzatzen 

den erlazioa, jardueren sormenaren erdian 

kokatzen du eta hedapena, jakintzaren ela- 

borazioaren eremuan dagoela uste gu, ez 

ordea unibertsitateak gelditutako ezagutzen 

“transmisio” edo “aplikazio” hutsean. 

 

 
Nire ikuspuntutik, inkubagailutik pasatzen 
diren formatzaileentzat, unibertsitateko 
esperientzia “errealitatera” lotzen duen 
zubia da, eta zubi horren behar handia 
duen errealitate bati. Ikuspegi honetatik, 
inkubagailua ikasle-herritarraren format- 
zailea da, talde edo komunitate batek, 
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edo baita biztanleriaren zati batek ere, 
dituen arazo eta behar errealak haute- 
manez, eta modu osoan, kritikoan edo 
konprometituago batean formatu daiteke. 
(Mariana, 2008/01/06). 

 
 
 

Formatzailea izaten eta formazio politi- 
ko oinarrituago bat izaten ikasi nuen (…) 
Unibertsitateak paper eraldatzaile bat 
izan dezakeela eta era berean, ekoizpen 
akademiko bat izan dezakeela ikasi nuen 
(egia esan, ez dut unibertsitate hedapena 
beste modu batean ulertzen). (Luciana, 
2008/01/06). 

 
 

Mariana-rentzat, baita formatzaile taldea- 

rentzat ere, ITCP-USPak “ikasle-herritar” 

horren formazioarekin ekarpena egiten du, 

eta ondorioz, formazio “osoa, kritikoa eta 

konprometituago” bat izateko aukera izan 

zuela uste du. 

 
Luciana-k “formatzailea izaten” ikasi zue- 

la baieztatzen du, baita elkarrizketatutako 

pertsonak ere, hauen iritziz inkubagailua 

“erakunde formatzaile” bat delarik. Horrez 

gain, oro har, inkubagailu jardueretan zent- 

zu politiko bat dagoela nabarmentzen dute, 

eta beraz, inkubagailuak “politikoki” ere for- 

mazioa ematen du. 

 
Inkubagailuaren esan nahi politikoa ikas- 

leen bizitzan oso esanguratsua izan zen eta 

garrantzia irabazi zuen ikerketa honetan, gai 

honi dagokionez kapitulu oso bat eskainiz. 

 
Luciana-ren adierazpenean nabarmendu 

beharreko beste alderdi bat, erakunde for- 

matzaile bat izateaz gain, oro har, ikasleek 

inkubagailuak gauzatutako hedapena “eral- 

datzailea” bezala ulertzen dute, “unibert- 

sitateak bere baitan paper eraldatzaile bat 

izan dezakelako”. 

 
Hedapenak paper eraldatzaile bat izatea 

espero da, aldaketa kultural etikoak (balo- 

reetan formatzea) neurri handi batean, po- 

sible egiten duen formazio prozesu bat es- 

katzen duela ikuspegitik. Inkubagailua zen 

hain zuzen ere, ikasle askok bilatzen zutena 

formazio terminoei dagokionez. 

 
Azken batean, formatzaileentzat, inkuba- 

gailua “ikaslea-herritarra” formatzen duen 

aldi berean, lan egiten duen komunitate ho- 

rientzat garrantzia soziala izan dezan proiek- 

tu bat izatearen espektatiba dago. 

 
Ikasleen espektatiba, inkubagailua gizarte 

mailan esanguratsua izatea da, errealitatea 

eraldatzeko taldeko amets hori multzokatuz. 

 

 
Uste dut ITCPak, herrialdeko eta mun- 
duko gizarte errealitatearekin konprome- 
titua dagoen ezagutza ekoiztea bilatzen 
duen unibertsitate publiko bat ordezkat- 
zen du, eta hau, gizarte guztiarentzat 
esanguratsua izatea bereziki. (Diogo, 
2008/01/14). 

 
 

Inkubagailuak ekoitzitako ezagutzari dago- 

kionez, gure ikerketan elkarrizketatutako tal- 

dearentzat, ITCP-USPa, besteak beste, dizi- 

plina anitzeko bere izaeragatik ezaugarritzen 

den hedapeneko proiektu bat da. 

 
Modu batean zein bestean ezagutzaren 

arlo desberdinak egoteak, inkubagailuak 

diziplina anitzeko proiektu bat bihurtzea 

egiten dute. Arlo bakoitzaren zehaztasunak 

aztertzetik, “katalogo komun’ bat eraikitzen 

da, ezagutzaren, izatearen eta giza jardue- 

ren ikuspegi osatuago eta barneratuago ba- 

ten eraikuntza posible eginez”. (ITCP-USP, 

2004:66). 

 
Kooperatibismoaren eta ekonomia soli- 

darioaren gaiek arlo guztiak multzokatu dit- 

zaketela uste da, kooperatiben formazioak 

arlo desberdinetako ezagutza teoriko eta 

praktikoak izatea eskatzen duelako. 

 
Diziplina-astekotasuna aukera bezala har- 

tuz, ekonomia solidarioa ardatz antolatzaile 

batean bihurtzen da, zatikatutako ezagutza 

gainditzea bilatuz. 

 
Adibide bat aipatzea komenigarria da, pe- 

dagogia eta kontabilitate-zientziak. Hauek 

itxuraz mundu akademikoan urrun, inkuba- 



37 

 

 

 

gailuaren ikaskuntza testuinguruetan beti 

elkarrizketatzen ari dira. Taldeei kontabili- 

tatea irakasteko, askotan beharrezkoa iza- 

ten da kontabilitateko ulermena errazteko 

duten metodoak sortzea. Era berean, kon- 

tabilitatea praktikatzeak irakurketaren eta 

idazmenaren ikaskuntza erraztu ditzake. Na- 

barmendu behar da, langile askok oraindik 

oinarrizko irakaskuntza amaitu gabe zuela, 

eta kooperatiban parte hartzeko irakurtzen 

eta idazten jakitea komenigarria dela kon- 

tuan izanik, inkubagailuaren lanaren zehar- 

kako emaitza bezala, langile asko ikasgelara 

itzultzea erabaki zuen. 

 
Inkubagailuak, Sao Pauloko Unibertsitate- 

ko ikastaro desberdinetatik etorritako ikasle 

eta irakasleen partaidetza izateagatik, dizi- 

plina arteko praktikak eta elaborazioak gau- 

zatzeko espazio paregabea bezala konfigu- 

ratzen da. Hau ez da zeregin erraza, baina 

ITCP-USPrako planteatu den erronka bat 

da. 

 
Taldeen inkubazio prozesuan murgilduta 

dauden pertsonen ikuspegi desberdinak 

entzuteko eta arreta emateko erronkak, 

ezagutza arloen ekarpena izateko aukera 

ere gehituz, ekonomia, hezkuntza, gizarte 

zientziak, arkitektura, psikologia, azken ba- 

tean ikastaro desberdinek, inkubagailuko 

formatzaile taldearen parte izatea egin zu- 

ten eta egiten dute. 

 
Formatzaileek ulertzen duten, inkuba- 

gailuak duen “gizarte errealitatearekiko 

konpromiso” horrek ikasleentzat motibazio 

handia adierazten duela egiaztatzen dugu. 

 

 
Amaitu zuten nire lagunek mota honetako 
formazio osoa burutzera gonbidatzen zi- 
daten, eremu pertsonal, profesional, aka- 
demikoa, politikoa, etab. lantzen dituen 
formazioa. Arrazoi hori dela eta, ni Mac- 
Kenzie Unibertsitatetik atera berria nint- 
zen, eta urte betean zehar psikologiako 
eta beste ikastaro batzuetako lagunekin 
batera esperientzia ederrak eraiki nituen 
eta FEA (Ekonomia eta Administrazio 
Fakultatea) modu honetako esperientziak 
babesteko antzua zen (are gehiago, nire 
lagunik onenak ITCPan eta beste gauze- 

tan ari ziren lanean. Hori horrela izanik, 
ITCPa garaian eskaini zen giroa izan zen. 
(RODRIGO, 2008/01/14). 

 

 
Rodrigo formatzailearen iritziz, USParen 

Ekonomia eta Administrazioa Fakultatea 

giro “antzua” da inkubagailua bezalako es- 

perientziak izateko edo lantzeko, “formazio 

oso” bat kontuan izanik. Bitxia da benetan, 

1998 urtetik 2006 urtera, inkubagailuak 

FEAko ikasle askoren partaidetza izan zuen, 

bereziki ekonomia mailako ikasleak. 

 
Ikerketa honetan, elkarrizketa egin zu- 

tenek ITCP-USPa aldaketarako, ikaskunt- 

zarako leku bat bezala ezaugarritu zuten, 

modu kolektiboan eztabaidatzeko aurreti- 

ko jarrera dagoen partaidetza espazio bat. 

Modu horretan, iritzi guztiak kontuan hart- 

zen ziren. 

 
Zentzu honetan, elkarrizketatuek, inkuba- 

gailuaren formazio espazioak portaerazko 

ezaugarrien garapena ekarri zuela azaldu 

zuten, malgutasuna, besteekin pazientzia 

izatea eta desberdintasunak onartzea, bes- 

teak beste. Horrez gain, laguntasun-lotura 

iraunkorrak sortu ziren eta egun oraindik ere 

beraien bizitzan irauten dute. 

 
Akademiari dagokionez, pertsona asko- 

rentzat ekonomia solidarioa ikerketarako 

arlo bat izatera pasa zen, inkubagailuan 

parte hartzeak, ikastaroan ikasten zen horri 

“zentzu praktikoa” eskaintzen zion. Format- 

zaileek, pentsamendu kritiko baten haus- 

narketa eta formazio espazio batetan parte 

hartzeko aukera izan zutela adierazi zuten. 

Zentzu honetan, inkubagailuak paper ga- 

rrantzitsua bete zuen ere, ikasleen bizitza 

politikoan, modu desberdinean. Askoren 

iritziz, proiektu kolektibo batean parte hart- 

zeko eta auto-eraketa gauzatzeko aukera 

izan zuten. 

 
ITCP-USPa garrantzitsua izan zen ere, 

proiektuan parte hartu zuten gehiengoaren 

bizitza profesionalean, “taldean lan egin” 

edo “besteak entzun” bezalako ikaskunt- 

za esanguratsuak izan zituztela adierazten 

dute. Inkubagailuan parte hartzeak ikasleen 

profesionalizazioan ere eragina izan zuen, 
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hain zuzen ere, gaur egun, elkarrizketatu- 

tako gehiengoa ekonomia solidarioan egi- 

ten du lan profesional moduan. 

 
Ikasleentzat ITCP-USPean parte hartzeak 

“gizartearen errealitatera gerturatzea” eta 

gizartean zeuden arazoekin nahastea esan 

nahi izan zuen, hau da, auto-eraketaren bi- 

tartez esperientzia kolektibo bat bilatzen 

zuten, gizarte aldaketak eraginez. 

 
Ikasleen bizitzan inkubagailuak izan duen 

garrantzia ukaezina da, guztientzat espe- 

rientzia berezi bat izanik, errealitateari aurre 

egiteko aukera eskaintzen duelako, proiektu 

kolektibo baten parte izatea posible egiten 

duelako, ezagutzak eraikiz eta sortzen diren 

laguntasun loturengatik. 

 
Inkubagailuan parte hartzea garrantzitsua 

izan zen giza, politika, akademia eta profe- 

sional formazioan. Inkubagailuan izandako 

bizipenaren ondorioz, munduaren aurrean 

pentsatzeko eta ekiteko moduan eragin, 

zabaldu eta finkatu zuen, baita bizitzarako 

egindako loturak ere. 

 

 
ITCPan pertsonak beroak dira. Lana zirika- 
garria da. Norberak ikasten duen horre- 
kin plazerra eta konpromisoa du. Guztia 
maitagarri eta erosoa da. Pertsonak oso 
zintzoak ziren. Ideia on eta praktiko asko 
egon ziren. Nik ongi pasa nuen. Jendea 
etxe atzeko patioan zegoen, borroka 
egitea, jende aurrean hitz egitea, gitarra 
jotzea, pentsatu ez nuen gauzetan pent- 
satzea… erraz egiten den lekua. Guztiak 
izateko borondatea sentitzen zutela uste 
dut, eta hori auto-eraketarako ezinbeste- 
koa da, nik pentsatzen dudanaren ara- 
bera. Guztioi eskaintzea da, hain zuzen 
ere, parte hartzeko aukera. (Rodrigo, 
2008/01/14) 

Rodrigo-ren adierazpena nabarmentzen 

dugu, ITCP-USParen formatzaile parte-hart- 

zaileen multzoaren sentimenduaren adieraz- 

garri bezala, burutapen desberdinen artean, 

Rodrigo-k “pentsatu ez nituen gauzetan 

pentsatu” aipatzen  du  inkubagailuan.  Ez  

al da hori unibertsitate batean funtsezkoa 

dena? 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


