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RESUMO 

 

O trabalho das Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares desenvolvido 

por estudantes e professores tem se mostrado cada vez mais importante para a 

consolidação dos empreendimentos da economia solidária, uma vez que trabalham 

questões relacionadas à sua sustentabilidade. Essa investigação almeja compreender 

aspectos relacionados à inserção dos estudantes nesses projetos de extensão. Os principais 

objetivos desta pesquisa são: identificar os principais significados atribuídos ao trabalho 

desenvolvido nas ITCPs, pelos universitários que atuam junto à Rede Nacional  da 

economia solidária e verificar se as categorias levantadas em estudo qualitativo anterior 

(Couto & Kemp, 2008) que dizem respeito ao significado do trabalho (Relação com o 

conhecimento; Engajamento político/social; Concepção de cidadania e relações fundadas 

na solidariedade; e Sensibilidade ambiental) podem ser atribuídas à população de 

incubadoras vinculadas à Rede. O referencial teórico da investigação está embasado na 

concepção de significado do trabalho desenvolvida por Borges (1998). Realizou-se um 

estudo exploratório e descritivo, de corte transversal, com amostra 54 extensionistas 

pertencentes às 41 incubadoras filiadas a Rede Nacional de ITCPs. Optou-se pela 

utilização dos métodos quantitativo - survey de desenho transversal - com a utilização das 

técnicas estatísticas: tabela de Contingência (teste Qui-Quadrado); teste t; teste ANOVA; 

teste de correlação de Pearson, análise de correspondência e análise de cluster ou 

agrupamento – e qualitativo, com dados coletados por meio de questionário composto por 

questões abertas que foram submetidas a analise de conteúdo. Ambos os questionários 

foram aplicados via internet. Os resultados apontam que os estudantes consideram o 

trabalho nas incubadoras aspecto central em suas vidas, havendo uma tendência que os 

alunos de ciências exatas atribuíssem menor valor a importância a este. Verificou-se que 

alguns atributos foram mais representativos do trabalho nas incubadoras. Estes estão 

relacionados à possibilidade de participar ativamente da gestão das incubadoras, de 

contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população e obter resultados e 

valorização do trabalho. Esses atributos, nem sempre são observados no real do trabalho 

nas incubadoras. Para os entrevistados, os aspectos que comprometem sucesso das ações 

são, principalmente, a desorganização interna das incubadoras, a falta de apoio das 

universidades e de políticas públicas. Esses aspectos influenciam também o significado que 

os extensionistas atribuem ao trabalho nas ITCPs.  
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Palavras-chave: significado do trabalho, incubadoras tecnológicas de cooperativas 

populares, extensão universitária e economia solidária  

 

 

ABSTRACT 

 

The work of Technological Incubators of Popular Cooperatives, developed by 

students and professors, has been showing to be increasingly more important to the 

consolidation of ventures in the solidarity economy, since they work on issues related to 

sustainability. This investigation aims to understand issues related to the integration of 

students in these extension projects. The main goals of this research are to identify the 

main meanings assigned to the work in TIPCs, performed by university students who work 

alongside the National Network of solidarity economy, and thus verify if the categories 

raised in a previous qualitative study (Couto & Kemp, 2008) concerning the meaning of 

work (Relationship with the knowledge, political/social engagement; conception of 

citizenship and relations based on solidarity; and environmental sensitivity) can be 

attributed to the population of incubators linked to the National Network. The theoretical 

research is based on the concept of meaning of work developed by Borges (1998). We 

conducted a cross-sectional, exploratory and descriptive study, with a sample of 54 

students working on extension initiatives in 41 incubators affiliated to the National 

Network of TIPCs. We opted for using quantitative methods - cross-sectional survey - with 

the use of statistical techniques: contingency table (chi-square test), t test, ANOVA test, 

Pearson correlation test, correspondence analysis and cluster analysis or grouping - and 

qualitative, using the data collected through a questionnaire composed of discursive 

questions that were submitted to content analysis. Both questionnaires were administered 

on line. The results indicate that students consider the work in incubators as a central 

aspect in their lives, and there is a tendency for students of exact sciences to attribute lesser 

importance to the work. It was found that some attributes were more representative of the 

work in the incubators. These are related to the possibility of participating actively in the 

management of incubators, to being able to contribute to the improvement in the 

population‟s life quality and to getting results and having the work to be appreciated. 

These attributes are not always observed in the actual work in incubators. For respondents, 

the aspects that affect the success of the actions are mainly the weak internal organization 

of the incubators, the lack of support from the universities and the public policy. These 
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aspects also influence the meaning that the students working on extension initiatives attach 

to the work in TIPCs. 

 

Keywords: meaning of work, technological incubators of popular cooperatives, university 

extension and solidarity economy. 
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INTRODUÇÃO 

 

As iniciativas da economia solidária emergem como uma resposta, muitas vezes de 

urgência, ao contexto das profundas transformações que vêm ocorrendo, nas últimas 

décadas, na economia mundial, nas formas organizadas e nas estruturas que sustentavam o 

capitalismo do pós-guerra e que levaram à exclusão e ao grave problema do desemprego. 

Elas surgem de brechas deixadas pelo Estado e pelo mercado, que têm excluído grande 

parte da mão de obra ativa, relegada à informalidade e ao desemprego. Nesse contexto, os 

empreendimentos da economia solidária têm se tornado mais organizados, assumindo um 

papel cada vez mais relevante.  

As práticas associativas da economia solidária têm sido estudadas no sentido de 

que, além de serem uma saída fundamental para o período de crise da sociedade capitalista 

na luta contra o desemprego e a exclusão, também incluem um potencial de crescimento 

político, que pode influenciar o modo de produção e de propriedade e as relações de 

trabalho (Singer, 1998). Ressalta-se seu potencial de articulação das dimensões solidária, 

econômica e política. Os empreendimentos constituiriam, então, uma ação intermediária 

entre essas três dimensões e produziriam modelos alternativos para a economia e para a 

sociedade (Laville & Roustang, 1999). 

A relevância dessas iniciativas no Brasil incentivou uma ação mais precisa das 

universidades junto aos empreendimentos solidários, levando à criação das Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares – ITCPs, que têm como objetivo apoiar tais 

empreendimentos na sua implantação, manutenção e construção de autonomia. O espaço 

das ITCPs tem se consolidado como campo fértil de relação entre a sociedade e a 

universidade, além de possibilitar um novo ambiente para a socialização dos saberes 

científico e tecnológico. Constitui-se, ainda, como uma perspectiva, que tem como eixo 

central a melhoria da qualidade de vida da população, articulando ensino, pesquisa e 

extensão e promovendo a troca de saberes (o acadêmico e o popular), principalmente nas 

camadas mais carentes da sociedade (Oliveira et al., 2007).   

As ITCPs são compostas por professores, alunos e técnicos de diversas áreas do 

conhecimento. Os alunos extensionistas estão vinculados aos projetos das incubadoras e, 

por meio do processo educativo participativo, contando com a supervisão dos professores, 

orientam os grupos em diversos aspectos da organização de trabalho. Elas têm se 

constituído como importantes representantes da extensão universitária no Brasil, uma vez 

que seus projetos condizem com a proposta de responsabilidade social das universidades 
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brasileiras, que, por meio da investigação e intervenção, buscam construir conhecimentos 

que possam contribuir para soluções dos problemas sociais. 

As incubadoras têm se estabelecido como um espaço que busca constituir, junto 

com os empreendimentos, ações voltadas para a melhoria das condições de vida, a geração 

de trabalho, a distribuição de renda e o maior acesso dos trabalhadores a bens e serviços. 

Elas têm atuado, em articulação com entidades da sociedade civil e do poder público, 

apoiando projetos comunitários para as camadas populacionais que se encontram, em parte 

ou mesmo totalmente, excluídas do mercado de trabalho e, juntamente com as demais 

entidades, têm participado de fóruns permanentes nacionais, estaduais e municipais.  

A interlocução com a Rede Nacional de Incubadoras e o levantamento de 

investigações sobre essa temática indicaram a existência de um grande número de projetos 

de extensão e investigação universitária sendo desenvolvidos nas incubadoras de 

cooperativas populares
1
 e seu forte potencial transformador junto aos grupos do 

associativismo econômico. Observou-se, ainda, que a disseminação dessas iniciativas já 

tem exercido influência no campo das políticas públicas; uma iniciativa paralela nessa 

direção é a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) no Ministério 

do Trabalho e Emprego. 

O contato com a realidade social precarizada e a busca conjunta de soluções para os 

problemas enfrentados pelas comunidades, tendo em vista a perspectiva de implantação de 

uma proposta contra-hegemônica que envolve o trabalho coletivo, a cooperação e a 

autonomia dos grupos, são os desafios enfrentados pelos alunos extensionistas 

participantes dos projetos das ITCPs. A inserção ativa nesse processo implica profundas 

mudanças nos sujeitos que terão de produzir novos significados, essenciais para se 

reposicionarem nessa realidade de trabalho e de vida.  

Esta proposta de investigação surgiu a partir de trabalhos de extensão e pesquisa 

desenvolvidos na ITCP da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e em outras 

ITCPs de universidades públicas do estado de Minas Gerais. As ações de extensão 

desenvolvidas nas ITCPs, que visam ao desenvolvimento de políticas alternativas voltadas 

para a melhoria das condições de vida e trabalho e a geração de trabalho e renda, 

suscitaram questões a respeito da inserção subjetiva dos alunos envolvidos em suas 

atividades. 

                                                
1 Segundo Dubeux (2007), são mais de setenta incubadoras no território nacional. 
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 Nesse sentido, desenvolveu-se a pesquisa qualitativa na modalidade Iniciação 

Científica (Couto & Kemp, 2008), que trabalhou o universo de significados, motivos, 

crenças e atitudes dos extensionistas envolvidos no processo de incubação de cooperativas 

populares.  

Participaram desta investigação 15 alunos e ex-alunos extensionistas dos cursos de 

Administração, Agronomia, Direito, Geografia, Gestão de Cooperativas, História, 

Psicologia, Pedagogia, Serviço Social e Turismo de quatro ITCPs de universidades 

públicas de Minas Gerais. Os critérios para a seleção das ITCPs universitárias foram: os 

fatos de integrarem a Rede Nacional de Incubadoras e de estarem consolidadas e a 

facilidade de acesso a elas. Com relação aos entrevistados, adotaram-se os critérios de 

tempo de pertencimento às incubadoras (mínimo um ano e seis meses) e de diversidade de 

formação, sendo privilegiados alunos de diferentes cursos. As idades variaram de 21 a 29 

anos, sendo 11 mulheres e quatro homens. 

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram entrevistas semiestruturadas 

– construídas pelos pesquisadores a partir de estudos teóricos e de suas experiências de 

trabalho nas incubadoras – e observações participantes das práticas acadêmicas como um 

recurso auxiliar para a contextualização dos discursos produzidos. Buscou-se, a partir do 

autorrelato do entrevistado, uma aproximação da sua visão de mundo e do sentido 

atribuído à sua participação nos trabalhos desenvolvidos nas incubadoras, compreendendo 

o trabalho acadêmico como um dispositivo que atravessa os modos de subjetivação
2
 dos 

estudantes. As análises não se restringiram ao sentido literal, mas foram consideradas 

como práticas discursivas de múltiplos sentidos dados os contextos sociais de produção 

(Couto & Kemp, 2008).  

 Por meio da análise das formações discursivas, identificaram-se categorias 

relacionadas aos sentidos atribuídos ao trabalho desenvolvido nas incubadoras 

tecnológicas, sendo elas: Relação com conhecimento, Engajamento político/social, 

Concepção de cidadania e relações fundadas na solidariedade e Sensibilidade ambiental 

(Couto & Kemp, 2008).  

Foi possível compreender os conflitos presentes nos sujeitos quando expostos aos 

princípios propostos pela economia solidária (gestão coletiva e cooperativa do trabalho, 

autonomia, solidariedade pública e desenvolvimento sustentável), considerando que sua 

                                                
2
 Para alguns autores (Foucault, 1979; Spink, 2004), os modos de subjetivação são definidos em um 

determinado contexto sócio-histórico e dizem respeito a como os sujeitos atribuem sentido a uma 

determinada experiência de si.  
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constituição subjetiva anterior tenha sido desenvolvida dentro de outra perspectiva 

(heterogestão, competitividade, filantropia e imperativo do consumo). Nesse contexto 

contra-hegemônico, as ações desenvolvidas pelos extensionistas nas incubadoras se 

constituíram como situações privilegiadas para ressignificação de questões relativas ao 

relacionamento estabelecido com o conhecimento, ao engajamento político/social, às 

concepções de cidadania e de solidariedade e à responsabilidade ambiental (Couto & 

Kemp, 2008). 

Apreendeu-se, também, dos discursos dos universitários, que as ações por eles 

realizadas nas ITCPs não se restringiram à experimentação de teorias na prática, mas 

significaram uma abertura às novas possibilidades diante dessa realidade de trabalho. Os 

alunos extensionistas ganharam qualificação para condução mais autônoma, criativa e 

atuante no mundo do trabalho (Couto & Kemp, 2008).   

Eles desenvolveram posturas pró-ativas diante das realidades sociais, que 

apresentavam situações inusitadas e emergentes, que exigiam um posicionamento criativo 

e fundamentalmente ético. Nessas situações, era impositivo que houvesse a articulação 

entre teoria e prática, sendo necessário um esforço interdisciplinar na busca de soluções 

para os problemas psicossociais encontrados. No relato dos extensionistas, enfatizou-se a 

valorização do contato humano, da compreensão, do diálogo e da abertura para o convívio 

com as diferenças (Couto & Kemp, 2008).   

Em uma revisão bibliográfica sobre o tema, não foram encontradas pesquisas que 

tivessem como objeto de investigação o significado do trabalho para universitários 

inseridos no contexto da economia solidária. Além disso, constatou-se, com Melo (2002), 

uma lacuna nos estudos relacionados ao universo dos universitários e o significado que 

eles atribuem ao trabalho.  

 Melo (2002) e Vilela (2003) reafirmam a necessidade de compreender o significado 

que os universitários atribuem ao trabalho, uma vez que eles vivenciam um período de 

transformações intensas no mundo laboral, que tem trazido como consequências o 

desemprego e a necessidade de ampliação da qualificação para entrada no mercado de 

trabalho. 

 Tendo em vista a ausência de estudos que enfoquem essa realidade, a possibilidade 

transformadora das atividades desenvolvidas pelos extensionistas no âmbito da economia 

solidária e a importância da percepção do presente e do futuro na construção dos 

significados, constatou-se que ainda seriam necessárias investigações que pudessem 

ampliar a compreensão da situação, a fim de construir um referencial explicativo mais 
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amplo e representativo dos significados atribuídos ao trabalho pelos extensionistas nas 

ITCPs de todo o território nacional.  

 Nesta investigação, adotou-se a concepção de significado do trabalho de Borges 

(1998). Para ela, o significado do trabalho é compreendido como uma estrutura cognitiva 

que é, ao mesmo tempo, subjetiva, envolvendo crenças, valores e atitudes do sujeito, e 

histórico-social, por ser construída a partir de interações sociais e trazer as características 

do momento histórico e do contexto nos quais o indivíduo encontra-se inserido. Os 

significados são componentes mediadores importantes da relação do indivíduo com o seu 

mundo. Compreendê-los é, no entanto, uma tarefa complexa devido ao seu caráter 

multifacetado.  

Almeja-se, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento de políticas de apoio às 

iniciativas da economia solidária, visto sua relevância e, ao mesmo tempo, o estímulo
3
 

ainda tímido conferido ao setor. As incubadoras e, principalmente, o trabalho desenvolvido 

por professores e estudantes são de fundamental importância para a consolidação dos 

grupos do associativismo, uma vez que trabalham questões relacionadas à sua 

sustentabilidade.  

OBJETIVOS 

 Objetivo geral 

 

Almeja-se, com esta investigação, identificar os principais significados atribuídos 

ao trabalho desenvolvido nas ITCPs, pelos universitários que atuam junto à Rede Nacional  

da economia solidária. 

 Objetivos específicos 

 

a) Identificar os significados atribuídos ao trabalho pelos universitários que atuam 

nas ITCPs vinculadas à Rede Nacional no âmbito da economia solidária. 

b) Verificar se o significado atribuído depende de algum fator sociodemográfico 

como idade, sexo, instituição de origem, curso e área. 

                                                
3
 Apesar da maior valorização por parte do poder público das iniciativas da economia solidária pós-década de 

1990 (Albuquerque & Cirino, 2001), ressalta-se na literatura a necessidade de um maior investimento nesse 

setor. Para os autores, deve-se buscar, por meio da construção de políticas, o direito à cidadania dos 

envolvidos e a democratização política e social (Andrade & Silva, 2005; Vieira & Ricci, 2008). Dessa forma, 

reafirma-se a importância dos órgãos de apoio, como as incubadoras universitárias, para o sucesso dos 

empreendimentos.  
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e) Verificar se as categorias anteriormente levantadas que dizem respeito ao 

significado do trabalho (Relação com o conhecimento; Engajamento político/social; 

Concepção de cidadania e relações fundadas na solidariedade; e Sensibilidade ambiental) 

podem ser atribuídas à população de incubadoras vinculadas à Rede Nacional. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

CAPÍTULO I 

 

O MUNDO DO TRABALHO ATUAL E A CONSTRUÇÃO DA POBREZA NO 

BRASIL 

 

A apresentação do contexto 

 

O presente capítulo tem como principal objetivo descrever o contexto no qual os 

indivíduos e os grupos constroem a sua relação com o trabalho. Para isso, optou-se por um 

recorte temporal da crise do capitalismo, pós segunda guerra mundial no qual vivenciamos 

intensas transformações no mundo do trabalho e que foram determinantes para o 

surgimento o movimento da economia solidária, objeto de estudo dessa investigação.  

O mundo do trabalho viveu nas quase três décadas posteriores à Segunda Guerra 

Mundial os “anos dourados do capitalismo”(Antunes & Pochmann, 2007, p. 195). Esse 

período foi marcado pela diminuição do desemprego e pela solidificação dos direitos 

sociais dos trabalhadores e era tomado como ideal a ser alcançado pelos países em 

desenvolvimento (Borges & Yamamoto, 2004). 

No entanto, nas últimas décadas do século XX, inúmeras transformações ocorridas no 

capitalismo, devido ao surgimento do processo de acumulação pós-fordista e da 

globalização neoliberal, ocasionaram desregulamentações diversas no mundo do trabalho, 

que foram especialmente sentidas nos países periféricos (Antunes & Pochmann, 2007).  

No caso do Brasil, Antunes (2006) e Antunes & Pochmann (2008) afirmam que o 

desenho produtivo estabeleceu-se em duas frentes: a produção de bens de consumo 

duráveis, tendo em vista um mercado interno e restrito como o de automóveis e 

eletrodomésticos, e a produção para exportação de produtos primários e industrializados. 

Esse processo foi marcado pela exploração da mão de obra por meio de baixos salários e 

intensa jornada de trabalho, mesmo em patamares industriais expressivos. 
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O país vivenciou ao longo do século XX um processo de acumulação industrial, 

principalmente no governo Vargas, uma vez que a economia do país ainda encontrava-se 

restrita à agroexportação do café e a indústria apresentava um papel complementar. No 

governo de Juscelino Kubitschek, atingiu-se um maior padrão de acumulação industrial, 

sendo que a partir do golpe de 1964, aceleraram-se os processos de industrialização no 

Brasil e de internacionalização de suas relações econômicas (Antunes, 2006).  

Nessa época, o Brasil chegou a alinhar-se a oito potencias mundiais. Especialmente nos 

anos 1960 e 1970, o país vivenciou o “milagre econômico”. Vivia-se a tensão “ditadura e 

acumulação, arrocho e expansão” (Antunes & Pochmann, 2008, p. 3).  

As primeiras alterações no padrão de acumulação, centrado no tripé setor produtivo 

estatal, capital nacional e capital internacional, aconteceram nos meados dos anos 1980 

na chamada “Nova República” de Sarney. Mesmo que de forma mais lenta que nos países 

centrais, ao fim da ditadura no Brasil, foi possível presenciar as primeiras mudanças 

“organizacionais e tecnológicas”. O país passou, então, a ser afetado pela universalidade 

do sistema global do capital, apesar de manter certa distância do processo de reestruturação 

produtiva vivido intensamente no ideo-político neoliberal. (Antunes & Pochmann, 2008, 

Antunes, 2006).  

As empresas deram início ao processo de adoção de padrões organizacionais e 

tecnológicos e de formas de organização social do trabalho, traços universais do sistema 

global do capital. Elas passaram a utilizar-se da informatização produtiva, do sistema just-

in-time e kanban; da produção baseada nos programas de qualidade total e na difusão da 

microeletrônica, além de métodos participativos de gestão que buscavam o maior 

envolvimento dos trabalhadores com a organização. De forma incipiente, iniciou-se 

também o processo de reengenharia industrial e organizacional (Antunes & Pochmann, 

2008).   

Em consequência da reestruturação produtiva – de origem toyotista e na modalidade 

acumulação flexível – e da nova divisão internacional do trabalho, diversas mudanças 

foram realizadas na organização sociotécnica da produção, iniciando um processo de 

reterritorialização ou desterritorialização, tendência observada em ramos diversos da 

indústria (Antunes, 2006). 

 Nos anos 1990, consolidou-se a reestruturação produtiva do capital e, sob a 

justificativa da concorrência internacional, as empresas passaram a realizar deslocamentos 

geográficos, diminuir o nível de remuneração e aumentar a exploração da mão de obra 

(Antunes & Pochmann, 2007).  
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Apesar de ser forte atrativo para o capital estrangeiro, a baixa remuneração consolidou-

se como um obstáculo para o avanço tecnológico. A necessidade de desenvolver-se 

tecnologicamente, somada a uma melhor qualificação dos trabalhadores, desencadeou a 

superexploração da mão de obra, traço marcante do capitalismo brasileiro (Antunes, 2006). 

Segundo Borges & Yamamoto (2004) algumas conquistas na esfera dos direitos 

trabalhistas aconteceram tardiamente no Brasil devido à ditadura militar prolongada e a 

falta de um estado de Bem-Estar social efetivo. Esses pontos colaboraram também para o 

surgimento do movimento sindicalista brasileiro e ampliação do setor do trabalho informal. 

O processo de reestruturação produtiva intensificou-se ainda mais a partir do governo 

Collor e consolidou-se em 1994, com Fernando Henrique Cardoso e o Plano Real. Os 

trabalhadores passaram a sentir os impactos das mudanças no cotidiano de trabalho pela 

introdução da microeletrônica, dos programas de qualidade total, da terceirização e da 

contratação por tarefas. A precarização dos empregos e a redução dos salários e dos 

direitos sociais eram cada vez maiores. As novas formas de contratação, como a 

terceirização, propiciaram maior lucratividade para as empresas e reduziu, como no caso 

do setor bancário, a organização sindical. As estruturas administrativas foram restringidas 

e a individualização das relações de trabalho acentuou-se. Passou-se também a exigir 

maior qualificação da mão de obra (Antunes, 2006). 

A baixa remuneração, juntamente com a terceirização intensa, favoreceu o 

desenvolvimento do trabalho em domicílio e a criação das cooperativas de trabalho. As 

empresas passaram a optar cada vez mais pela terceirização, uma vez que esta favorecia a 

redução dos custos, ocasionando maior desemprego e reduzindo a coesão e solidariedade 

entre os trabalhadores. A pressão no ambiente de trabalho, bem como a intensa jornada, 

ocasionou o adoecimento dos trabalhadores, que passou a ser cada vez mais frequente. Os 

principais exemplos podem ser encontrados no setor bancário e em empresas de call center 

ou telemarketing (Antunes, 2006). 

Tendo em vista as transformações apresentadas e em consonância com Antunes & 

Pochmann (2008), pode-se resumir o estágio descrito do capitalismo brasileiro 

caracterizado pela diminuição da força de trabalho, pelas transformações sociotécnicas no 

processo produtivo e na organização do controle social do trabalho e pela flexibilização e 

desregulamentação dos direitos sociais. A terceirização e novas formas de gestão foram 

implantadas, mas o fordismo manteve-se presente em diversos ramos de produtos e 

serviços. A baixa remuneração, juntamente com a exigência de maior tecnologia e melhor 
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qualificação dos trabalhadores, propiciou a superexploração da força de trabalho e a 

ampliação das taxas de desemprego no Brasil.  

 Para Antunes & Pochmann (2008), ainda que não apresente um caráter conclusivo, 

a reestruturação produtiva do capital alterou de modo decisivo a configuração recente do 

capitalismo e contribuiu fundamentalmente para a formação social brasileira repleta de 

intensos níveis de desemprego, precarização e pobreza em contraposição com a enorme 

concentração de renda existente. 

 Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego da população brasileira no ano de 

2009 encontrava-se em 9,1%, sendo que desde 1998, a taxa desemprego aberto encontra-se 

acima de 9% do total da força de trabalho no Brasil. Mas, segundo Antunes & Pochmann, 

(2007): 

[...] se tomarmos como referência a situação mais ampla do desemprego 

estrutural, como uma pressão contínua por demanda de trabalho, a taxa de 

desemprego chega a alcançar 27% do total da força de trabalho, caso se 

incorpore não somente o desemprego aberto, mas também os trabalhadores com 

atividades inferiores há 15 horas semanais e com remuneração abaixo de meio 

salário mínimo mensal e que demandam ocupação (p. 6).  

 

 

 Para eles, isso representa a desvalorização intensa do trabalhador. As taxas de 

desemprego cada vez maiores, até mesmo na classe média, e a mobilidade 

socioprofissional não se estabeleceram de forma contínua, reproduzindo-se a crise social. 

A pobreza está cada vez mais presente em um segmento da população ativa no mercado de 

trabalho (desempregados e ocupação precária), o que não era observado no passado.  

 Os autores afirmam que, apesar dos avanços importantes para os trabalhadores nas 

denominadas “três décadas gloriosas” do capitalismo posteriores à Segunda Guerra 

Mundial, estão cada vez mais evidentes a instabilidade e a insegurança do trabalho. A 

globalização neoliberal estabeleceu o rompimento com a estabilidade do emprego e da 

proteção social. Além disso, verifica-se o agravamento das condições precárias de trabalho, 

principalmente nas periferias, nas quais se observa o rebaixamento das condições de vida, 

mesmo na população economicamente ativa (Antunes & Pochmann, 2007).   

 É importante ressaltar que, nos países subordinados à industrialização 

intermediária, passa-se também por processos de desindustrialização, ampliando o trabalho 

precarizado, o informal e o desemprego. Observa-se, também, o incremento no número de 

mulheres que passaram a ocupar postos de trabalho, principalmente de forma 

desregulamentada e precarizada, recebendo valores inferiores aos dos homens, bem como a 
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exclusão dos jovens e idosos do mercado formal de trabalho devido ao intenso desemprego 

estrutural (Antunes & Alves, 2004). 

 Em algumas regiões, acontecem ainda a exploração do trabalho infantil e a 

ampliação do chamado “Terceiro Setor” como forma paliativa de ocupação, motivada 

principalmente pelo trabalho voluntário desenvolvido por ONGs e associações. De acordo 

com Antunes & Alves (2004), é um equívoco compreendê-lo como uma alternativa real ao 

capitalismo, uma vez que tem a sua funcionalidade dentro do próprio sistema.  

 Nesse sentido, esses autores afirmam que, tendo em vista o desenho heterogêneo 

que a classe trabalhadora assumiu, é preciso tomar uma concepção ampliada de trabalho, 

na qual, a essa nova classe, além de assalariados, congreguem todos os que participam do 

processo de criação de mais-valia e valorização do capital, bem como também os 

trabalhadores improdutivos. É importante ressaltar que o proletariado rural, o moderno, o 

fabril e o de serviços também fazem parte dessa classe, bem como os trabalhadores 

temporários, precarizados e desempregados. 

 Nesses países, os trabalhadores precarizados vivenciam mais intensamente a 

instabilidade do cotidiano de trabalho na reestruturação produtiva. Nos países da América 

Latina, por exemplo, as formas de alienação dos trabalhadores são brutais. As condições de 

trabalho são, muitas vezes, precárias e os direitos sociais reduzidos. O número de 

desempregados é crescente, contrariamente à transformação tecnológica: 

 

Quando se pensa na enorme massa de trabalhadores desempregados, as 

formas de absolutização da alienação são diferenciadas. Variam da 

rejeição da vida social, do isolamento, da apatia e do silêncio (da 
maioria) até a violência e agressão diretas. Aumentam os focos de 

contradição entre os desempregados e a sociedade como um todo, entre a 

„racionalidade‟ no âmbito produtivo e a „irracionalidade‟ no universo 
societal (Antunes & Alves, 2004, p. 348: grifos do autor).  
 

 

 Para Laville & Roustang (1999) os problemas sociais da atualidade, como o 

desemprego, só encontrarão uma saída se forem repensadas as relações tanto entre o 

Estado e a sociedade civil, quanto entre a economia e a solidariedade. Os autores indicam a 

necessidade de se reformular um "novo contrato social" que consiga estabelecer um lugar 

central para questões do laço social, e que estipule, para o emprego, tanto uma divisão mais 

equilibrada, quanto uma "relativização de sua importância, favorecendo a pluriatividade" 

(Laville & Roustang, 1999). Ressalta-se também o potencial do associativismo articular 

recursos mercantis, não mercantis e não monetários, o que indica a possibilidade de uma 
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economia plural que supera os limites da dupla Estado-mercado, além de sua capacidade 

para promover contatos entre a sociedade civil e os poderes públicos (Laville & Roustang, 

1999).  

 Nesse sentido, eles acreditam que iniciativas do associativismo civil possam ser 

portadoras, ao mesmo tempo, de fortes vinculações sociais (com potencialidades para 

resgatar a solidariedade e a democracia) e de um desenvolvido espírito empresarial. Sendo 

que é nessa perspectiva desenvolve-se a economia solidária, como uma alternativa 

encontrada por inúmeros trabalhadores excluídos do mercado, que buscam a reconstituição 

do pertencimento social e do sentido de coletividade. 

 

A Economia Solidária no Mundo do Trabalho Contemporâneo e o seu surgimento no 

Brasil: 

 

 Nesta pesquisa, adota-se a concepção de movimentos da economia solidária, como 

aqueles que surgiram na década de 80 do século XX, incorporaram idéias das iniciativas da 

economia social, mas trazem também novas questões e propostas decorrentes da situação 

da sociedade do trabalho nestas últimas décadas. Ambos os movimentos, buscando romper 

com a prevalência da racionalidade econômica, contemplam também as esferas social, 

política e solidária.   

 Destacam-se na Europa três momentos da economia social: o primeiro nas décadas 

de 30 e 40 do século XIX, quando o proletariado, visando a ascensão social, desenvolveu 

coletivos de socorro mútuo, balcões alimentícios e cooperativas de produção; num segundo 

momento, mais especificamente entre 1873-1895, com a nova crise que se abateu na 

Europa, observam-se fortes investimentos na agricultura e as cooperativas agrícolas e de 

poupança como uma alternativa viável para os pequenos produtores; finalmente, na crise 

do sistema capitalista pós-Segunda Guerra Mundial, as cooperativas de consumo e de 

habilitação emergiram como uma possibilidade de combate aos problemas enfrentados 

(Lechat, 2002). 

 Desse modo, as iniciativas da economia social caracterizam-se fundamentalmente 

pelo desenvolvimento de mecanismos de solidariedade interna, voltados à democratização 

das formas de organização do trabalho e da redistribuição da renda, por meio da 

coletivização dos rendimentos. Com o desenvolvimento do processo de institucionalização, 

as experiências da economia social tenderam a adaptar-se cada vez mais às normas do 

sistema e do mercado, perdendo seu potencial político de transformação (Kemp, 2001).   
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 A economia solidária, segundo Laville & Roustang (1999), apresenta ênfase na 

ideia primeira da economia social de que é necessária a articulação entre o econômico, o 

social e o político, sendo que é nessa articulação que se funda o conceito de economia 

solidária. Assim, o movimento de economia solidária surge num contexto de uma 

sociedade que tem colocado em questão seus parâmetros sociais, econômicos e políticos 

tradicionais. Esse cenário de mudanças é composto, entre outros, pela crise do Estado-

Providência (que tenta garantir a integração social por meio do trabalho assalariado e das 

políticas sociais, com as quais busca corrigir as desigualdades provocadas pela economia 

de mercado).  

 Nessa medida, advêm o aumento das desigualdades sociais, a exclusão social e, nos 

países em desenvolvimento, ainda acontece o atendimento bastante precário às 

necessidades básicas, como saúde, educação e habitação. Portanto, as organizações da 

economia solidária ocorrem a partir das lacunas deixadas pelo Estado e pelo mercado, que 

têm relegado à informalidade e ao desemprego uma grande proporção da mão de obra 

ativa. Estas encontram sua potencialidade ao buscarem interferir também nos meios 

institucionais, e não se constituírem apenas como meros paliativos para as crises 

enfrentadas (Kemp, 2001).  

 Singer (2000) ressalta que a economia solidária apresenta um modo de produção e 

distribuição alternativo ao capitalismo desenvolvido por pessoas que se encontram 

marginalizados do mercado de trabalho. Ela integra “o princípio da unidade entre posse e 

uso dos meios de produção e distribuição (da produção simples de mercadorias) com o 

princípio da socialização destes meios (do capitalismo)” (p.13).  

 Várias destas iniciativas têm se constituído a partir de novas práticas de objetivos 

econômicos e sociais que almejam garantir a formação e a inserção social de pessoas e 

grupos por meio de atividades econômicas (produção de bens e serviços). Esses 

empreendimentos econômicos passam a ser valorizados, não apenas pela produção de bens 

e de serviços, mas pelo ganho social que provocam (Singer, 2002).   

 No Brasil, a economia solidária mostrou-se como uma resposta da sociedade civil 

frente às várias crises políticas e econômicas ocorridas nas últimas décadas. 

 A SENAES considera a economia solidária o grupo de atividades econômicas – de 

produção, distribuição, consumo, poupança e crédito – organizadas sob a autogestão. 

(SENAES, 2004).   

 Os princípios do movimento da economia solidária podem ser assim definidos, 

conforme SENAES (2004): 1. Cooperação: caracteriza pela existência de objetivos 
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comuns, esforços e propriedade coletiva, distribuição de responsabilidades e partilha de 

resultados; 2. Autogestão: práticas participativas e coletivas no processo de trabalho; 3.  

Dimensão Econômica: fundamento para união dos esforços e que abrange também 

aspectos culturais, ambientais e sociais; 4. Solidariedade: presente na distribuição 

igualitária dos resultados alcançados, nas oportunidades de desenvolvimento e melhoria 

das condições de vida; no compromisso de relacionar-se de forma saudável com o meio 

ambiente; nas relações estabelecidas com a comunidade local e movimentos sociais; na 

atenção com o bem-estar dos trabalhadores e consumidores e no respeito aos direitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras. (Ministério do Trabalho e Emprego, 2004). 

 Definida hoje pela Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) como um 

“conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo e crédito 

organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras sob a forma 

coletiva e autogestionária” (SENAES, 2006, p. 11), a economia solidária tem se 

apresentado uma alternativa viável de ascensão social e econômica. Nesse contexto, os 

movimentos sociais, a igreja, as prefeituras e as ONGs tiveram um papel fundamental, uma 

vez que passaram a incentivar a disseminação dessas alternativas. Além disso, as 

universidades apresentaram-se como órgão essencial de incremento dos empreendimentos 

da economia solidária que antes figuravam isoladamente e hoje já se organizam em Redes 

e Fóruns. 

 Kemp (2001) afirma que algumas características são comuns aos empreendimentos 

solidários: 1. o surgimento a partir de uma iniciativa comunitária local; 2. suas ações 

dependerem das necessidades comuns e se ampararem na proximidade das relações entre 

usuários e produtores; 3. visam as necessidades sociais; e 4. provocam mudanças 

institucionais. Os grupos econômicos solidários encontram sua particularidade ao produzir 

ações que vão além dos limites internos das organizações, buscando levar a transformações 

institucionais, articulando as esferas econômica, social e política. 

 Nas práticas associativas da economia solidária, identificou-se, ainda, que os atores 

coletivos que nelas se inserem, não buscam apenas a criação de trabalho, mas, também, a 

reconstituição de pertencimento social e a recuperação do sentido de coletividade. O 

econômico, como projeto e atividade, passa a ser suporte de algo mais essencial, que é a 

participação efetiva, o exercício de uma solidariedade pública, o engajamento expressivo e 

a recriação do laço social. Nesse cenário, o que se tem colocado é a capacidade de cada um 

torna-se ator social e contribuir para a produção de um bem e de um sentido comum 

(Kemp, 2001). A atividade de geração de renda aparece como forma de atingir o 
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desenvolvimento humano pelo resgate da cidadania, cultivo de valores solidários e busca 

do reconhecimento social. 

 

 As Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares e a Formação para o 

Trabalho 

 

 As ITCPs surgiram inspiradas nos modelos de incubadoras de empresas de base 

tecnológica que objetivam apoiar organizações na sua consolidação (Dubeux, 2007).   

 As primeiras experiências das incubadoras de cooperativas foram realizadas em 

1996 na Universidade Federal do Rio de Janeiro e motivaram a criação do Programa 

Nacional de Incubação (PRONINC), repassado às outras universidades do país. Estas têm 

como objetivo principal apoiar os empreendimentos do associativismo econômico na sua 

implantação, manutenção e construção de autonomia a partir de diferentes formas de 

inserção.  

 Dubeux (2007) afirma que as incubadoras surgem a partir de uma exigência da 

sociedade de que o saber nela produzido seja democratizado e que haja um maior 

engajamento no movimento da economia solidária.  

 O funcionamento básico das incubadoras compreende a formulação de projetos, em 

parceria com programas ou órgãos das universidades, com a finalidade de dar amparo à 

formação e ao incremento do cooperativismo popular. Para Ghibaudi e Ramos (2008), o 

papel das incubadoras seria apoiar grupos socialmente vulneráveis no incremento de renda 

e na busca da cidadania ativa e do exercício de seus direitos políticos. 

 As metodologias de incubação das ITCPs, acompanham as especificidades de cada 

incubadora, mas apresentam pontos de convergência como: o estímulo para a prática dos 

valores e princípios cooperativistas de autogestão, o incentivo à responsabilidade sobre o 

exercício das decisões, a definição do público alvo e o referencial teórico-metodológico do 

processo de incubação.  

 Grande parte das ITCPs desenvolveu suas metodologias a partir do referencial da 

pesquisa-ação
4
 e das propostas de educação para a autonomia formuladas por Paulo Freire. 

                                                
4
 Thiollent (2000) define a pesquisa-ação como sendo: “um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 

qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo” (p. 14). 
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Nessa perspectiva, busca-se a construção conjunta do conhecimento, acreditando na 

capacidade que o homem possui de reflexão e de se tornar sujeito de sua história. 

 As ITCPs de todo o país têm agregado professores, pesquisadores, técnicos e alunos 

de diversas áreas de conhecimento. Os alunos extensionistas, por meio do método 

educativo participativo, orientam os grupos nos aspectos jurídicos, financeiros, contábeis, 

de relações interpessoais e de organização e gestão do trabalho sob a égide da construção 

do processo autogestionário. Os extensionistas são responsáveis pela co-gestão interna das 

incubadoras, juntamente com um coordenador docente, e pelas atividades de 

acompanhamento e intervenção dos incubados. Procura-se, com essas ações, contribuir 

para que os grupos se autodeterminem, passando a ter “efetiva participação política, 

respeitadas as suas bases culturais e saberes” (Abreu, 2007, p. 24). 

 As ITCPs universitárias organizam-se em redes nacionais
5
 que delimitam nortes 

para seus trabalhos, como os de desenvolver processos educativos para a cooperação e a 

autogestão. A Rede das ITCPs é constituída como uma organização composta por grupos 

de pesquisa e extensão acadêmica com um trabalho de caráter essencialmente extensionista 

e interdisciplinar.  

 As atuais políticas extensionistas no Brasil buscam a redução das desigualdades 

sociais e a construção de uma sociedade mais justa pela troca efetiva entre o conhecimento 

científico e popular. Essa forma de se produzir a extensão no Brasil influencia diretamente 

a criação e atuação das ITCPs (Dubeux, 2007).  

 No contexto das incubadoras, busca-se a participação da comunidade, no sentido de 

que os envolvidos se assumam como sujeitos que conhecem e exercem seus direitos. Uma 

das importantes ações realizadas pelas incubadoras tem sido a articulação dos fóruns de 

economia solidária e o auxílio na implementação de políticas públicas para o movimento. 

 Apesar disso, nas ITCPs os projetos que, em geral, são desenvolvidos em médio e 

longo prazos, muitas vezes sofrem descontinuidade pela ausência de financiamentos 

permanentes. Isso porque a extensão universitária ainda enfrenta problemas relacionados à 

continuidade dos projetos a despeito de sua expansão, consolidação e reconhecimento 

também junto aos órgãos de fomento. 

 As investigações referentes às incubadoras têm-se constituído de reflexões teóricas 

sobre a economia solidária e seus conceitos e relatos de experiências de incubação 

realizadas. Com relação às últimas, observam-se pesquisas sobre os motivos que levam à 

                                                
5 As incubadoras se dividem em duas redes: a Rede de ITCPs e Rede vinculada à Fundação Interuniversitária 

de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho. 
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opção pelo cooperativismo, à organização de trabalho, às relações de gêneros nos 

empreendimentos solidários, aos aspectos de saúde e segurança no trabalho, 

relacionamento interpessoal, consolidação da gestão democrática e comportamento 

empreendedor no cooperativismo. Todos os estudos apresentaram como objeto as 

cooperativas populares e/ou associações e seus membros.  

 Os principais resultados apontam uma escolha pelo cooperativismo devido à 

situação de desemprego e uma ênfase dos cooperados em questões relacionadas à renda. 

Apesar disso, a opção também é perpassada por questões subjetivas como melhorar a 

qualidade de vida, a inclusão no mercado e o reconhecimento profissional e pessoal 

(Albuquerque & Cirino, 2001; Bacic, Baldeón & Almeida, 2003; Bacic, Baldeón & 

Azevedo, 2004).   

 As maiores fraquezas encontrados nos empreendimentos dizem respeito ao baixo 

perfil de competências de seus membros que tiveram pouco acesso à educação formal e 

experiências anteriores (Bacic et al., 2003; Andrade & Silva, 2005; Gouveia, Marcelino, 

Monteiro, Leite, & Botelho, 2005). Esses aspectos levam a definição por negócios 

extremamente competitivos como reciclagem e costura. Surge daí a grande necessidade de 

órgãos de apoio, como as incubadoras. Bacic et al. (2003) reafirmam que o funcionamento 

das cooperativas e associações dependem significativamente do apoio de instituições como 

prefeituras, ONGs e incubadoras. Pontuam também a importância da organização do 

trabalho em rede para a consolidação dos empreendimentos.  

 Alguns estudos (Albuquerque & Cirino, 2001; Manoel & Duarte, 2004; Andrade & 

Silva, 2005; Gouveia et al., 2005; Vieira & Ricci, 2008) apontam a dificuldade da 

construção da autogestão nos empreendimentos estudados e na introdução de conceitos 

relacionados à organização e gestão do processo produtivo coletivo. Outros problemas 

relatados são a existência de uma legislação excessivamente rigorosa para criação e 

manutenção de cooperativas (Vieira & Ricci, 2008) e o escasso de investimento financeiro 

nos empreendimentos (Albuquerque & Cirino, 2001). 

 Apesar da maior valorização por parte do poder público das iniciativas da economia 

solidária posterior à década de 1990 (Albuquerque & Cirino, 2001), ressalta-se na literatura 

a necessidade de um maior investimento nesse setor. Para os autores, deve-se buscar, por 

meio da construção de políticas, reafirmar o direito à cidadania dos envolvidos e a 

democratização política e social (Andrade & Silva, 2005; Vieira & Ricci, 2008). Dessa 

forma, assevera-se a importância dos órgãos de apoio, como as incubadoras, para o sucesso 

dos empreendimentos.  
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 Com relação aos resultados do trabalho de incubação nos grupos, é relatado após 

esse processo um incremento da renda dos grupos (Gouveia et al., 2005), o 

reconhecimento e construção da identidade do grupo (Gouveia et al., 2005; Vieira & Ricci, 

2008), o aumento da autoestima dos participantes, a valorização do trabalho e a melhoria 

da qualidade de vida (Gouveia et al., 2005; Vieira & Ricci, 2008), a construção de 

cidadania ativa e solidariedade dos envolvidos  (Andrade & Silva, 2005; Vieira & Ricci, 

2008) e o espaço privilegiado dos empreendimentos para a construção da mudança social 

(Vieira & Ricci, 2008; Ghibaudi & Ramos, 2008).  

  Algumas publicações apresentaram enfoque em questões relacionadas à 

metodologia de incubação (Cruz, 2004; Ghibaudi & Ramos, 2008), mas reafirma-se a 

necessidade de aprimoramento destas (Andrade & Silva, 2005). Nesse sentido, Santana e 

Souza (2008) apontam que grande parte das incubadoras ainda não possui uma 

metodologia, o que dificulta medir o sucesso dos empreendimentos incubados. 

 Alguns pesquisadores (Bacic et al., 2004) afirmam que as maiores fragilidades das 

incubadoras estão relacionadas à transferência de tecnologia e à democratização do 

conhecimento. Dubeux (2006) adverte que o saber relacionado ao desenvolvimento de 

trabalho com grupos que atuam no movimento da economia solidária ainda é bem 

incipiente nas universidades.   

 Ao realizar uma análise comparativa das estruturas e metodologias das incubadoras 

a partir do relatório “Incubadores 2001”
6
, Cruz (2004) afirma que, apesar de as 

incubadoras apresentarem objetivos semelhantes, as diferenças regionais, institucionais e 

as distintas perspectivas teórico-metodológicas levaram ao surgimento de metodologias 

diversas. Apesar dessas diferenças, grande parte das incubadoras conta com um processo 

de pré-incubação, fase de aproximação e diagnóstico; de incubação, marcada pela 

assessoria e formação; e de desincubação, caracterizada pela desvinculação entre 

incubadora e cooperativa. 

 Cruz (2004) investigou dezoito incubadoras, que afirmaram trabalhar com o total de 

211 empreendimentos, que geram 11.577 postos de trabalho. As ITCPs analisadas por 

Cruz (2004) apresentaram uma estreita vinculação com entidades da sociedade civil, bem 

como com órgãos públicos, buscando reduzir, assim, a distância entre universidade e 

sociedade e fortalecer o trabalho com os empreendimentos.  

                                                
6 Pesquisa realizada pela “Rede de ITCPs” e pela “Rede UNITRABALHO” financiada pela Organização 

Intereclesiástica de Cooperação Internacional (ICCO), da Holanda, no ano de 2001. 
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 Levantou-se que os princípios compartilhados pelas incubadoras são de autogestão, 

viabilidade econômica dos empreendimentos, valorização do trabalho e valorização da 

educação pública e gratuita continuada. O processo de incubação de grande parte das 

ITCPs conta com ações de assessoria e consultoria, visando auxiliar na formação, 

estruturação e qualificação das cooperativas de forma a garantir a continuidade das ações. 

Os métodos pedagógicos mostraram-se distintos, apesar do grande número de incubadoras 

que relatam influência “paulofreiriana” (Cruz, 2004). 

 Um importante aspecto apontado por esse autor diz respeito aos estudos sobre a 

incubação. Afirma que as análises têm se restringido a uma ou outra incubadora ou aspecto 

do processo e não levam em consideração um universo mais amplo no qual está inserido.  

 Especificamente com relação aos estudantes, Cruz (2004) relata que nem todas as 

incubadoras realizam processos internos de formação, deixando-a a cargo da formação 

recebida na universidade. Na revisão bibliográfica, foi encontrada apenas uma pesquisa 

que ressaltava a formação diferenciada recebida e a sua contribuição para a sua formação 

cidadã (Gouveia et al., 2005).   

 Tendo em vista as potencialidades do trabalho desenvolvido pelas incubadoras, 

bem como a formação diferenciada de seus extensionistas e a carência de pesquisas nessa 

área, vê-se a necessidade de estudos que busquem levantar os principais aspectos 

relacionados ao significado desse trabalho, de forma a constituir um quadro referencial 

brasileiro. Esses fatores também foram determinantes na delimitação da problemática de 

pesquisa.  

CAPÍTULO II 

 

O CONSTRUTO SIGNIFICADO DO TRABALHO 

 

Conceituando significado do trabalho 

  

Os temas sentido e significado têm sido pesquisados a partir de paradigmas 

epistemológicos distintos. Borges (1998) apresenta os pressupostos filosóficos que 

nortearam os estudos sobre significado do trabalho no campo da Psicologia Social. Para a 

autora, esses estudos foram fortemente influenciados pelo referencial do cognitivismo a 

partir de dois grupos de investigação: 1) o grupo predominantemente influenciado pela 

abordagem fenomenológica e 2) o grupo influenciado pelo existencialismo. 
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 O primeiro grupo tem como foco os processos mentais e afirmam ser a cognição a 

mediadora do comportamento humano. Nessa perspectiva, o comportamento seria uma 

derivação da cognição e as estruturas mentais seriam independentes do mundo social. O 

método utilizado para a apreensão dos significados seria o experimental, tendo em vista a 

neutralidade científica (Borges, 1998). 

 Os primeiros estudos desenvolvidos sobre o tema significado do trabalho foram 

realizados por Hackman e Oldhan. Eles buscaram articular o sentido atribuído ao trabalho 

com a qualidade de vida neste por acreditarem que um trabalho com sentido possibilita o 

uso de competências diversas, não é alienante, havendo uma identificação do trabalhador 

com todo o processo. Hackman e Oldhan concluíram que um trabalhador, ao compreender 

o significado de seu trabalho, contribui para o ambiente social, para a sua autonomia, 

liberdade e independência. Dessa forma, ele aumenta o sentimento de responsabilidade a 

suas tarefas e sobre seu desempenho (Tolfo & Piccini, 2007).  

 Na perspectiva fenomenológica, pesquisadores do grupo Meaning of Work 

International Research Team (MOW) desenvolveram também pesquisas pioneiras nos anos 

de 1981 a 1983 com indivíduos de oito países, com o objetivo de definir e identificar 

variáveis que expliquem os significados atribuídos ao trabalho. A partir desses estudos, o 

significado do trabalho passou a ser conceituado “como um construto psicológico 

multidimensional e dinâmico, formado da interação entre variáveis pessoais e ambientais e 

influenciado pelas mudanças no indivíduo, ao seu redor ou no trabalho” (Tolfo & Piccini, 

2007, p. 39).  

 Para os pesquisadores do MOW, o significado do trabalho foi compreendido a 

partir de quatro facetas: centralidade (a importância que o trabalho apresenta para o 

indivíduo), normas societais (obrigações dos indivíduos com a sociedade, comparadas às 

obrigações da sociedade com os indivíduos), resultados e objetos valorados (o que os 

indivíduos buscam conquistar a partir do trabalho e a valoração desses resultados). Esse 

estudo sistêmico buscou desenvolver padrões de significado do trabalho a partir da relação 

entre as quatro dimensões (Borges, 2005).  

 A dimensão centralidade é a faceta mais consensual de significado do trabalho e 

pode ser compreendida como o grau de importância que ele tem na vida de uma pessoa em 

certo momento. Para os pesquisadores do MOW, esse construto é formado por um 

componente valorativo, a centralidade absoluta do trabalho – que mede o valor atribuído a 

este dentro da vida dos sujeitos e identifica em que medida o trabalho é central para a 

autoimagem –, e pelo componente de centralidade relativa – que mensura a relação do 
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trabalho com outros aspectos importantes na vida do sujeito, como família, religião, 

comunidade e lazer (Tolfo & Piccini, 2007).  

 Soares (1992) adaptou para o contexto brasileiro as questões sobre centralidade do 

trabalho desenvolvidas pela equipe do MOW. Elas serão utilizadas na presente 

investigação, uma vez que, mesmo com as transformações diversas no mundo do trabalho 

e a crise de emprego, este não deixou de perder o seu aspecto central na vida dos 

indivíduos (Borges & Tamayo, 2001).  

 A norma social sobre o trabalho diz respeito aos preceitos derivados de valores 

morais associados ao trabalho que operam como antecedentes dos princípios e condutas. 

Essas normas funcionam como padrões sociais circunstanciais. Nos estudos do MOW, as 

normas foram avaliadas como conjuntos sociais antagônicos, sendo eles: os deveres, 

padrões sociais sobre o trabalho avaliados como corretos pelos indivíduos na sua interação 

com a sociedade; e os direitos, obrigações da sociedade para com o indivíduo (Tolfo & 

Piccini, 2007). 

 O último aspecto avaliado pelos pesquisadores do MOW como fundamental na 

identificação do significado do trabalho seria os objetivos e resultados valorizados no 

trabalho. Estes dizem respeito aos motivos que levam o trabalhador a desenvolver a 

atividade. Essa variável abrange os frutos que os indivíduos esperam obter no trabalho, as 

funções que ele cumpre para eles e as necessidades que lhes permitem satisfazer (alcançar 

prestígio e retorno financeiro, sustentá-los em uma atividade, proporcionar-lhes contato 

social; fazê-los sentirem-se úteis para a sociedade; permitir a autorrealização). Esses 

valores, nas pesquisas realizadas, apresentaram diferenças transculturais (Tolfo & Piccini, 

2007). 

 Segundo Borges (2005), os limites dos estudos realizados pela equipe do MOW 

dizem respeito principalmente à ausência de contextualização. A autora afirma que, nas 

últimas décadas, a partir da evolução dos estudos da Psicologia Organizacional, observa-se 

a necessidade em considerar o contexto sócio-histórico nos estudos sobre o significado do 

trabalho. Assim, almeja-se compreender o significado como um processo de construção 

permanente e relacionado ao mundo dos sujeitos. Os nexos e contradições são analisáveis a 

partir de métodos quantitativos e qualitativos. 

 Nesse sentido, o segundo grupo, de influência existencial, apresenta a ênfase na 

necessidade de contextualizar os conteúdos cognitivos devido à relação dialética 

estabelecida entre o indivíduo e o meio. No que diz respeito às metodologias, observa-se a 

opção pela diversidade de métodos, técnicas de coleta e análise (Borges, 1998).  
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 A cognição social marca uma transição da fenomenologia para o existencialismo, 

apontando para a necessidade de estudar os conteúdos cognitivos em seu contexto social 

(Borges, 1998). Nessa perspectiva, a experiência cotidiana dos indivíduos passa a ser 

compreendida como o alicerce onde se constroem as suas percepções e seus conhecimentos 

sobre o mundo. As percepções e os conhecimentos são organizados em estruturas 

cognitivas que exercem um papel decisivo na determinação de novas percepções e 

comportamentos dos indivíduos com relação ao meio – uma vez que possibilitam a 

identificação de padrões globais sobre os quais se direciona a ação (Bastos, Pinho & Costa, 

1995).  

Fortemente influenciadas pelo referencial teórico da cognição social, desenvolveu-

se uma linha de pesquisas sobre significado do trabalho. Para Borges (1998), essa 

abordagem é “caracterizada por estudos empíricos, pressupõe a noção de múltipla 

causalidade e dimensionalidade; são sistêmicos, enfocando os nexos internos (estruturais), 

ultrapassam o atomismo e presumem a mediação da cognição do comportamento” (p. 15). 

A autora afirma que é importante ressaltar que, além da influência da cognição social, 

autores diversos incorporam a essa perspectiva concepções de mundo que lhes são 

específicas. 

 Borges (1996) realizou uma investigação com operários da construção, costureiras 

e comerciários e, por meio das técnicas de análise de conteúdo, levantou diversas 

características atribuídas ao trabalho. Este se destacou como fonte de sobrevivência, 

realização/prazer e exploração. As características ressaltaram aspectos positivos e 

negativos do trabalho.  

 A partir dessas características, elaborou-se o IST (Inventário de Significado do 

Trabalho). Utilizando-se das definições do MOW (1987), Borges (1998) aprofundou uma 

análise da estrutura fatorial das crenças sobre o trabalho e realizou uma distinção entre os 

atributos valorativos (o que o trabalho deve ser) e descritivos (o que o trabalho é). 

 Nesse estudo, Borges (1996) identificou cinco fatores de atributos valorativos que 

apresentaram como ideia central a função social do trabalho. Esses foram assim nomeados: 

1) Exigências Sociais; 2) Justiça no Trabalho; 3) Esforço Corporal e Desumanização; 4) 

Realização Pessoal; e 5) Sobrevivência Pessoal e Familiar. Com relação aos atributos 

descritivos, a ideia central referiu-se à dureza do trabalho. Os fatores identificados foram: 

1) Êxito e Realização Pessoal e 2) Justiça no Trabalho.  

Posteriormente, Borges (1999) realizou um estudo com bancários e profissionais de 

saúde, no qual buscou validar o IMST (Inventário de Motivação e Significado do 
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Trabalho) adaptado por Borges e Alves (2001, 2003) a partir do IST. Este foi elaborado 

com o objetivo de mensurar as facetas de significado do trabalho denominadas atributos 

valorativos e descritivos, bem como os aspectos da motivação (valência, expectativa e 

instrumentalidade). 

Com o desenvolvimento do IMST, Borges e Alves (2003) investigaram mais 

profundamente a estrutura fatorial dos atributos descritivos e valorativos com profissionais 

de saúde e bancários. Os cinco atributos valorativos nos quais se encontraram correlações 

significativas e suas respectivas descrições foram: 1) Justiça no Trabalho: o trabalho deve 

garantir boas condições, na forma de higiene, assistência, conforto, equidade de direitos 

entre colegas, provisão salarial, proporcionalidade entre esforços e recompensas (ou entre 

deveres e direitos) e reconhecimento; 2) Desgaste e Desumanização: deve implicar ritmo, 

desgaste, desumanização, repetição, ocupação, pressa e exploração; 3) Realização: deve 

gerar prazer na forma de gosto pelos resultados, amparo social, acolhimento e confiança, 

independência, desafio, autorrespeito, produtividade e sentido social; 4) Bem-estar 

Socioeconômico: deve prover reconhecimento pelas recompensas, oportunidades de 

qualificação, estabilidade, boas relações interpessoais, crescimento e autossustento; e 5) 

Autoexpressão: deve prover oportunidade de expressão da criatividade, das habilidades 

interpessoais, da capacidade de opinar, do raciocínio e do bem-estar mental.  

Com relação aos fatores descritivos, encontraram-se correlações significativas nos 

seguintes fatores: 1) Autoexpressão: representa concretamente possibilidades de opinar 

influenciando nas decisões, de expressar a criatividade, de merecer confiança e 

reconhecimento, ser pessoa e crescimento pessoal; 2) Responsabilidade e Dignidade: 

assume responsabilidades, sente-se produtivo e, por isso, uma pessoa digna e respeitada; 3) 

Desgaste e Desumanização: indica quanto o trabalho implica o desgaste e a 

desumanização; 4) Recompensa Econômica: o quanto o trabalho garante o autossustento e 

a independência; 5) Condições no Trabalho: em que medida se pode contar no trabalho 

com equipamentos adequados, segurança, higiene, assistência e amparo social (Borges & 

Alves, 2003).  

 Uma quarta faceta do significado do trabalho também foi considerada por Borges e 

Tamayo (2001), a hierarquia dos atributos. Esta diz respeito à organização dos fatores em 

ordem de importância, sendo que, para os autores, é um aspecto relevante por propiciar a 

maior diferenciação entre indivíduos, grupos e sociedades. 

 Dessa forma, Borges (1998) apresenta um modelo que se mostrou adequado ao 

estudo do significado, considerando os aspectos elencados (centralidade do trabalho, 
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atributos valorativos, atributos descritivos e hierarquia de atributos). Para a autora em 

2005:  

O significado do trabalho seria construído pelos indivíduos no processo de 

socialização, no qual se apropriam de conteúdos referentes às concepções 

formais do trabalho (ideologias do trabalho), aos aspectos que compõem a 

estrutura social das organizações e aos aspectos socioeconômicos das ocupações 

e do ramo da atividade. As influências ideológicas tanto chegam aos indivíduos 
por meio da estrutura das organizações e impressas nas características do setor 

econômico quanto sem essas intermediações, quando contam com a 

intermediação de agentes socializadores externos ao mundo do trabalho 

(Borges, 2005, p. 164). 

 

 

 Nesta investigação, o significado do trabalho será entendido na perspectiva 

proposta por Borges inicialmente em 1998 e desenvolvida em pesquisas posteriores 

(Borges, 1999; Borges & Tamayo, 2001; Borges & Alves, 2001, 2003; Borges, 2005), uma 

vez que se considera fundamental para a compreensão do significado a contextualização 

por se tratar de uma relação dialética entre contexto e cognição. A abordagem sócio-

histórica adotada aponta para a formação do sujeito na qual “nem sempre possível 

distinguir o individual do coletivo, o interior e o contextual, já que o indivíduo, no seu 

processo de socialização, tende a se apropriar de conteúdos sociais (valores, crenças e 

significados) e assumi-los como seus” (Borges, 2005, p. 30). Nesse sentido, os fenômenos 

devem ser abordados em suas multicausalidades e complexidades. 

No presente estudo, conforme as indicações de Borges (2005), as seguintes facetas 

serão consideradas para medir o significado do trabalho: 

1) a centralidade do trabalho, articulada com as esferas da vida: família, lazer, 

religião e comunidade; 

2) Atributos valorativos e descritivos do significado do trabalho. Nessa 

investigação, a fim de abranger características específicas do contexto da 

extensão universitária na economia solidária, as categorias anteriormente 

levantadas por Couto e Kemp (2008) foram também operacionalizadas, para 

serem testadas empiricamente e investigadas suas possíveis relações com o 

significado do trabalho. Nesta investigação, estabelece-se uma diferenciação 

entre trabalho profissional
7
 e trabalho de extensão universitária nas ITCPs. 

 

                                                
7 Denomina-se aqui trabalho profissional como aquele que se ancora no modelo do emprego assalariado 

institucionalizado, do qual derivam: a produção da identidade por meio das idades da vida (formação, 

trabalho e tempo livre); a construção de movimentos sociais e organizações dos assalariados; e a produção de 

compromisso social, instituída por intermédio do Estado de Providência e do sistema de proteção social 

(Kemp, 2001). 
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O Significado do Trabalho para Universitários 

  

No levantamento bibliográfico, identificaram-se duas investigações na realidade 

brasileira que tiveram como objetivo compreender o significado de trabalho para 

estudantes universitários a partir da perspectiva de Borges (1998). A primeira foi realizada 

por Melo (2002), que teve como público-alvo os jovens na transição universitário-

profissional, e a segunda por Vilela (2003), com universitários primeiranistas.  

Melo (2002) analisou a diversidade de significados do trabalho para jovens na 

transição universitário-profissional, decompondo a amostra por grau universitário, área de 

conhecimento e curso de graduação. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 117 

jovens universitários, graduandos e recém-graduados, pertencentes aos seis cursos mais 

concorridos do vestibular/2000, na cidade de Natal (RN). A autora considerou como 

variáveis: a transição de estudante para profissional e o significado do trabalho em suas 

diversas facetas.  

No estudo, reafirmou-se a necessidade de compreender o significado que os jovens 

atribuem ao trabalho, uma vez que eles se encontram num período de transformações 

intensas no mundo do trabalho, que apresenta como principal consequência o desemprego. 

Essas mutações, principalmente na tecnologia e na gestão, exigem também maior 

qualificação dos jovens para enfrentar o mercado de trabalho e a intensa competitividade. 

Todo esse processo suscita dúvidas sobre os significados que eles atribuem ao trabalho. 

Para Melo (2002), compreender os significados atribuídos ao trabalho pelos jovens na 

transição universidade-mercado de trabalho pode contribuir para a compreensão do 

pensamento do jovem no mundo acadêmico e no mundo do trabalho e as contradições 

presentes entre esses dois mundos.   

Como resultados principais, Melo (2002) encontrou variabilidade nos significados – 

exceto com relação à centralidade –, conforme o grau, área de conhecimento e curso dos 

jovens quando estudados em suas facetas. O trabalho foi considerado aspecto central na 

vida dos estudantes, com moda de 6 pontos e intervalo de 4 a 7, em uma escala Likert 

variando de 1 a 7, sendo 1 (uma das coisas menos importantes em minha vida) e 7 (uma 

das coisas mais importantes em minha vida). Quando comparado com outras esferas, o 

trabalho foi considerado a segunda mais importante M=28,99, sendo a primeira a família 

(M = 31,47).  

Com relação aos atributos do significado do trabalho, os participantes pontuaram os 

itens em uma escala que variava de 0 a 4, sendo que os jovens da amostra obtiveram 



  38 

escores médios elevados (acima de 3) nos fatores dos atributos valorativos: Autoexpressão 

(M = 3,70), Bem-estar (M = 3,70), Realização (M = 3,76) e Justiça no Trabalho (M = 

3,77). A dispersão dos escores obtidos nos mesmos fatores foi pequena (desvios-padrão de 

0,25 a 0,39) e a maior parte da amostra concentrou-se nos intervalos de escores acima de 3. 

Esses valores de trabalho foram extremamente compartilhados pela amostra. Segundo 

Melo (2002), os jovens idealizam um trabalho repleto de conteúdo, prazer, com condições 

adequadas, sem muito desgaste e que atenda às suas necessidades. 

Com relação aos fatores dos atributos descritivos, somente Responsabilidade e 

Dignidade apresentou escore elevado (M = 3,06). Este se afirmou como a percepção mais 

intensamente compartilhada pelos jovens como resultado do trabalho. O fator Recompensa 

Econômica foi o de menor compartilhamento. Em suas análises, Melo (2002) afirma que 

os jovens entendem que trabalhar exige responsabilidade e dignidade, mas não garante 

autossustento e independência financeira.  

Os fatores dos atributos valorativos e descritivos variam mais intensamente de 

acordo com o curso superior do universitário. Os padrões do significado do trabalho não 

variam por grau universitário, área de conhecimento, curso de graduação e aspectos 

sociodemográficos da amostra. Estes apresentaram diferentes configurações devido ao tipo 

de avaliação do mercado de trabalho e de plano futuro. Melo (2002) afirma, segundo os 

estudos por ela realizados, que “as visões de presente e futuro do jovem interferem nos 

padrões, mas não o fato de ter um determinado grau ou de pertencer a uma área ou a um 

curso específico” (p. 148). 

Em consonância com a pesquisa desenvolvida por Melo (2002), Vilela (2003) 

encontrou, entre os universitários do primeiro ano dos cursos de graduação, uma visão 

idealizada acerca do trabalho. Esse estudo analisou relações entre o significado atribuído 

ao trabalho por universitários primeiranistas e a escolha acadêmico-profissional por eles 

realizada. A amostra foi composta de 921 estudantes, entre 17 e 52 anos, matriculados em 

16 cursos semelhantes de duas instituições de ensino superior da cidade de Natal (RN), 

sendo uma pública e outra particular.  

No que diz respeito à centralidade relativa, a maior média encontrada foi na esfera 

família (M = 35,65). Assim como em Melo (2002), o trabalho se configurou como a 

segunda esfera mais importante (M = 23,59), ocupando também a segunda posição na 

centralidade relativa. A centralidade absoluta variou por instituição superior de origem, 

sendo que os alunos das instituições privadas tenderam a atribuir maior importância ao 

trabalho (Vilela, 2003). 
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Encontrou-se uma diferença estatisticamente significativa entre as médias dos 

escores apresentados pelos alunos das duas universidades com relação aos fatores 

valorativos (1) Justiça no Trabalho e (2) Desgaste e Desumanização. Os primeiranistas da 

universidade pública tenderam a atribuir maior importância do que os da privada ao 

primeiro fator e menor ao segundo (Vilela, 2003). Para os fatores descritivos, verificou-se 

a diferença significativa com relação a três deles: (1) Autoexpressão, (2) Responsabilidade 

e Dignidade e (3) Condições de Trabalho. Os alunos da universidade privada (que 

relataram menor experiência de trabalho) tenderam a avaliar esses fatores como mais 

presentes na realidade do trabalho – caracterizando uma concepção idealizada do trabalho. 

Nesse estudo, não foi possível realizar uma hierarquização dos atributos valorativos e 

descritivos devido à indiferenciação da importância conferida aos atributos valorativos. 

Nesse sentido, Vilela (2003) afirma que os primeiranistas apresentaram, mais uma vez, 

uma concepção idealizada do que desejam no trabalho.  

Parte-se desses estudos apresentados e também das indicações de Borges (2005) de 

que a ideologia do trabalho diz respeito ao pensamento coletivo articulado, que define as 

dimensões do significado do trabalho. Considera-se, ainda, que a realidade diferenciada do 

trabalho no âmbito da economia solidária – proposta contra-hegemônica que envolve 

gestão coletiva e cooperativa do trabalho, autonomia, solidariedade pública e 

desenvolvimento sustentável – contribui para a definição do significado do trabalho para os 

universitários envolvidos. Essas considerações geraram a seguinte questão: quais são os 

significados do trabalho de extensão universitária para os universitários inseridos nos 

projetos das ITCPs no âmbito da economia solidária? 

Na pesquisa qualitativa realizada anteriormente (Couto & Kemp, 2008), verificou-

se que as incubadoras têm se estabelecido como um espaço de formação privilegiado e de 

ressignificação de questões relativas ao relacionamento estabelecido com o conhecimento e 

às concepções de cidadania e de solidariedade. Identificaram-se categorias relacionadas 

aos sentidos atribuídos ao trabalho desenvolvido nas incubadoras tecnológicas, sendo elas: 

Relação com conhecimento; Engajamento político/social; Concepção de cidadania e 

relações fundadas na solidariedade; e Sensibilidade ambiental.  

Nessa pesquisa, foi possível compreender os conflitos presentes entre os princípios 

propostos pela economia solidária e os modos de subjetivação constituídos dentro da 

perspectiva capitalista. As ações de extensão desenvolvidas nas incubadoras se 

constituíram como situações privilegiadas para ressignificar essas questões (Couto & 

Kemp, 2008). Esses aspectos, juntamente com as categorias citadas anteriormente, 
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motivaram a elaboração do questionário sobre o significado do trabalho nas ITCPs 

utilizado nesta investigação. Essas categorias foram retomadas, buscando-se ampliar sua 

compreensão teórica. Apresenta-se abaixo, as respectivas discussões. 

O Significado do trabalho nas ITCPs: contexto e aproximações 

 

A relação com conhecimento, primeira categoria levantada no estudo qualitativo 

anteriormente desenvolvido por Couto & Kemp (2008), diz respeito à forma como os 

estudantes concebem o conhecimento e posicionam-se diante dele. Essa categoria 

constituiu-se como a central, sendo que esta norteou o desenvolvimento das demais.  

Na investigação supracitada, identificou-se que o processo de formação vivido nas 

ITCPs proporcionou a ampliação das possibilidades de atuação, abrindo um leque para a 

interdisciplinaridade e um novo olhar sobre os saberes teórico e prático. A experiência nas 

incubadoras constituiu-se como uma possibilidade de ressignificar teorias e práticas muitas 

vezes enraizadas nos pressupostos da ciência moderna. Nesta o conhecimento científico 

rompe com o senso comum, uma vez que privilegia como as coisas funcionam em 

detrimento de seu agente ou finalidade. As premissas da ciência moderna asseveram que 

conhecer significa quantificar e o seu método visa reduzir a complexidade, concebendo 

fatos sociais como fenômenos naturais, reduzindo-os aos seus aspectos externos, 

observáveis e mensuráveis (Santos, 2008) 

Em contraposição, no que diz respeito aos fenômenos sociais, Santos (2008) 

afirma: 

 

“Os fenômenos sociais são historicamente condicionados e culturalmente determinados; 

as ciências sociais não podem produzir previsões fiáveis porque os seres humanos 

modificam o seu comportamento em função do conhecimento que sobre ele se adquire; 

os fenômenos sociais são de natureza subjectiva e como tal não se deixam captar pela 

objetividade do comportamento; as ciências sociais não são objetivas porque o cientista 

social não pode libertar-se, no seu ato de observação, dos valores que informam a sua 

prática em geral e, portanto, também a sua prática de cientista” (Santos, 2008, p.36). 

 

 

Nesse sentido, Spink (2003) ressalta que ao desenvolver investigações de campo, 

deve-se estar atento ao fato de que a linguagem, o saber acadêmico não pode sobrepor às 

outras narrativas, deve-se buscar o diálogo entre elas. Os múltiplos saberes precisam ser 

considerados enquanto processos sociais e coletivos: “No lugar dos lugares, a transparência 

das contribuições diferentes é a base da coletividade” (Spink, 2003, p.38).  

No caso das incubadoras, as equipes interdisciplinares contam, em grande parte, 

com a metodologia de trabalho coletivo da pesquisa-ação. Esta busca introduzir ou 
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restaurar no grupo as práticas dialógicas, participativas e transformadoras, independente da 

técnica. A metodologia recusa noções positivistas de racionalidade, objetividade e verdade, 

devendo ser flexível e caminhar de acordo com a dinâmica do grupo (Franco, 1995). Esses 

aspectos podem levar a questionamentos e contradições devido às diferentes formações dos 

agentes de incubação 

No entanto, para Santos (2008), as contradições que podem ocorrer na prática dos 

trabalhos nas incubadoras, também se manifestam na ciência moderna e no paradigma 

dominante. Segundo o autor, desde o final do século XX, a ciência vive um tempo de crise 

e transição marcado pelo surgimento de um novo paradigma científico que busca combater 

os dogmatismos e reconduzir a uma discussão sobre o que é conhecimento científico e 

conhecimento do senso comum e sobre as diferenças entre natureza e pessoa humana.  

As principais críticas levantadas à ciência moderna dizem respeito: ao conceito de 

leis e causalidade; ao conteúdo do conhecimento científico produzido, “que ganha em rigor 

e perde em riqueza” (Santos, 2008, p.54) e a grande influencia da industrialização na 

ciência e, sobretudo, nas Universidades.   

A discussão sobre o surgimento do novo paradigma diz respeito também a forma de 

conceber o conhecimento científico e o senso comum. Diferentemente da ciência moderna, 

a ciência pós-moderna busca “reabilitar o senso comum” (Santos, 2008, p. 88), 

considerando a necessidade que haja um diálogo entre duas formas de conhecimento. 

O conhecimento científico moderno é disciplinado organizado. As barreiras entre 

os campos de conhecimento estão bem delimitadas e não devem ser transpostas. Já o 

conhecimento produzido no novo paradigma não é dualista, e busca superar distinções e 

compreender a complexidade. 

Especificamente no que diz respeito ao local de produção do conhecimento 

científico, as Universidades, Santos (2004) acredita que o conhecimento produzido durante 

o século XX foi, em parte, descontextualizado em relação às necessidades da sociedade.  

Entretanto, assim como vivencia-se o surgimento de uma novo paradigma 

científico, a universidade tem passado por uma transição demoninada por Santos (2004) 

“de conhecimento universitário para pluriuniversitário”(p. 41). O conhecimento 

pluriuniversitário representa as demandas do contexto, o extra-muros das universidades, 

com critérios de relevância sociais e resultados compartilhados: é transdisciplinar, 

heterogêneo e  surge do diálogo.  

Segundo Santos (2004), o conhecimento pluriuniversitário apresenta sua 

concretização mais consistente nas parcerias universidade-indústria. Entretanto, nos países 
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em desenvolvimento, ele tem sido também cooperativo, solidário, desenvolvendo um 

relacionamento intenso entre comunidade e tecnologia.  

Nesse sentido, Santos (2004) ressalta que a extensão apresenta um importante papel 

na transformação da universidade, uma vez que esta: 

 

“deve conferir uma nova centralidade às atividades e concebê-las de modo alternativo 

ao capitalismo global, atribuindo às universidades uma participação ativa na construção 
da coesão social, no aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão social e 

degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural” (Santos, 2004, p. 73).  

 

Para isso, é necessário edificar a cooperação entre grupos diversos da sociedade: 

poder público, privado e sociedade civil organizada, tendo como foco o suporte para 

resolução dos problemas da exclusão e discriminação (Santos, 2004).   

A pesquisa-ação, como ferramenta essencial para as ações de extensão, pode 

facilitar a indissociabilidade ensino/pesquisa/extensão e contribuir para a legitimação das 

universidades. Para Santos (2004).  Através da pesquisa-ação definem-se e executam-se 

projetos de pesquisa com total participação das comunidades. Os interesses comunitários 

são articulados com os dos pesquisadores e a produção do conhecimento beneficia a todos, 

sendo esse o objetivo central que permeia o trabalho das incubadoras de cooperativas.  

Nessa perspectiva, os trabalhos desenvolvidos nas incubadoras buscam a 

participação efetiva, o exercício crítico da solidariedade e o trabalho que aborda, além de 

questões individuais, questões culturais, sociais, políticas e ideológicas.   

Os resultados dos estudos anteriores desenvolvidos nas incubadoras por Couto & 

Kemp (2008) indicaram que a formação oferecida pelas universidades investigadas foi 

enriquecida pelo encontro com propostas e implementações de iniciativas pautadas pela 

extensão universitária e atividades desenvolvidas no âmbito da economia solidária, o que 

trouxe para os estudantes a ampliação de visões de mundo e de concepções teórico-

metodológicas algumas vezes ausentes dos currículos acadêmicos. O espaço das 

incubadoras possibilitou a ressignificação da relação estabelecida com o conhecimento e 

conseqüente posiciosamento diante as comunidades.  

Como desdobramento da primeira categoria, levantou-se alguns aspectos que 

emergiram como modos de significar o trabalho nas incubadoras. Estes se estabeleceram a 

partir da possibilidade de contato com a nova realidade social e troca efetiva entre 

comunidade e universidade, conforme os pressupostos da extensão universitária e da 

metodologia da pesquisa-ação. Nessa perspectiva, as categorias levantadas dizem respeito 
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à visão de sociedade dos extensionistas e às formas de implicação diante desta, sendo 

denominadas: “engajamento político/social” e “concepções de cidadania e busca de 

relações fundadas na solidariedade”.  

Optou-se por discuti-las de forma conjunta, por compartilhar com as considerações 

de Demo (1995) de que pobreza política é a base da pobreza material, sendo este o grande 

desafio da cidadania. O autor afirma que a pobreza material é reforçada pelo fato do 

excluído, marginalizado não ter consciência crítica de sua condição. Dessa forma, a 

cidadania seria aspecto fundamental no combate a miséria econômica, através engajamento 

social e político efetivo. Assim, segunda e terceira categorias estão relacionadas.  

A fim de discutir teoricamente os aspectos supracitados, buscou-se articular a 

perspectiva de Demo (1995) sobre cidadania e política e a discussão apresentada por Jamur 

(1999) sobre a solidariedade. 

Jamur (1999) diferencia a solidariedade tradicional e a moderna. Para a autora, a 

noção tradicional de solidariedade, no ocidente, constituiu-se a partir de duas matrizes 

intelectuais: o estoicismo
8
 e o cristianismo primitivo

9
, ambos com uma visão imperial de 

mundo, tinham a pretensão de unificar pelo direito e pela guerra as diferenças culturais.  

Essas visões apresentam uma noção não-terrestre de solidariedade, com um forte 

componente moral (Jamur, 1999). 

As formas modernas de solidariedade têm sua noção definida no campo do direito, 

com a idéia do dever de cada um pelo todo, sendo um acordo de deveres mútuos entre 

devedores e credores: “os devedores são solidários, e além de sê-lo por si mesmos, tornam-

se garantidores ou fiadores mútuos, sendo a solidariedade, portanto, uma forma de 

garantia” (Jamur, 1999, p.31).  

A noção moderna de solidariedade pode ser diferenciada em três condições da 

tradicional: o fato de não assinalar relações ideais, e sim sua constituição social; designar 

relações recíprocas entre o todo e a parte e indicar relações que tem um sentido, um valor 

sócio-cultural. Dessa forma, ela deixa de ser algo da esfera da moralidade e do privado, 

para tornar-se uma questão pública (Jamur, 1999). 

                                                
8 O estoicismo, filosofia de aristocratas, refere-se à descoberta da consciência individual, sendo o “eu” o 

centro do comportamento humano. Com Império Romano, o estoicismo torna-se uma moral que se afirma 

pelo individualismo. A partir de uma consciência de si, evoca-se uma solidariedade do homem para com a 

humanidade (Jamur, 1999). 
9 O cristianismo primitivo apresenta como noção central a identificação do ego com o universal, na pessoa de 

Cristo. Trata-se “de uma identidade ser a ser, de uma igualdade de todos e de cada um diante do pecado e 

julgamento do Além” (Jamur, 1999, p.30). 
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Na sociedade capitalista, a solidariedade, passa a ser considerada com a instituição 

dos sistemas de proteção social, o Welfare State, estabelecendo, assim, novas funções para 

o Estado e novos meios de regulação social. O Welfare State pode ser considerado um 

estado de um novo tipo, que afirma a importância da solidariedade como estruturante da 

vida social. Nesse sentido, o contrato social deveria possibilitar que a sociedade se 

protegesse dos riscos que envolvem o seu desenvolvimento.  

Entretanto, mesmo com um cenário propício a reinvenção da solidariedade, 

observou-se, em meados do século XIX, uma distancia entre a ordem política e a social e 

as contradições econômicas e sociais. No fim do século XIX colocam-se os fundamentos 

para o direito social e a partir daí o Estado passa a intervir na esfera privada em caso de 

ameaça à sociedade.   

Em oposição à constituição do Estado de Bem-Estar Social, Demo (1995) ressalta 

que nos países em desenvolvimento, não há condições essenciais para que ele se 

desenvolva como: a economia excedente e uma cidadania plena que conseguisse controlar 

o Estado e as elites. 

Para Jamur (1999), no sistema liberal, o direito social não é possível uma vez que 

as contradições entre ricos e pobres são tidas como naturais, fazem parte do sistema e do 

progresso da sociedade.  Entretanto, em condições de desigualdade extrema, facilita a 

prática da caridade individualizada e da solidariedade privatista, também descrita por 

Demo (1995) como cidadania assistida ou tutelada.  

A cidadania assistida diz respeito ao clientelismo e ao paternalismo que mantêm a 

falta de consciência política da população e reproduz a organização social. A cidadania 

assistida permite o início de uma elaboração sobre os direitos e a democracia. Entretanto, 

prefere-se a assistência à emancipação realizando também a reprodução da pobreza 

política, uma vez que as oportunidades não são equalizadas. Estes conceitos se aproximam 

do que Jamur (1999) denomina solidariedade privatista, meramente assistencial e paliativa. 

Na América Latina, o ressurgimento nas últimas décadas do termo solidariedade foi 

marcado pela afirmação da importância desta como um movimento de mobilização política 

e enfrentamento da desigualdade social.   Porém, a formação discursiva sobre a 

solidariedade nos países latino-americanos apresenta três elementos fundamentais: a 

intervenção do estado no contexto social, nas transformações geradas pelo sistema 

capitalista no trabalho (desemprego intenso, relações desestruturadas) e na ruptura dos 

laços sociais (exclusão social); a submissão do país às políticas dos órgãos financeiros 

internacionais, que desconsideravam o desenvolvimento econômico e a erradicação da 
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pobreza e, por fim, o neoliberalismo que rompe com os sistemas de proteção social e 

legitima a desregulamentação da economia das relações de trabalho (Jamur, 1999). 

Nessa prespectiva, a formação ideológica e os discursos produzidos sobre a 

solidariedade reforçam os processos econômicos e políticos da época e os apresentam 

como naturais na globalização e “sobretudo como processos sem sujeitos”(Jamur, 1999, 

p.49).  

Especialmente no Brasil, o trabalho das “comunidades discursivas” sobre a 

solidariedade teve um importante papel devido a sua relação com a luta pela definição de 

formas de intervenção do Estado no social, principalmente na década de 90. Nessa época, 

quatro princípios embasavam o conceito de solidariedade do programa do governo 

denominado Comunidade Solidária (PCS): , sendo eles: 1. Parceira; 2. Solidariedade; 3. 

Descentralização das ações; 4. Integração e Convergência das Ações (Jamur, 1999)  

A solidariedade, nesse caso, foi definida de forma instrumental, indiferente ao 

sujeito. Dessa forma, constituiu-se diferentes programas governamentais, sem qualquer 

referencia aos sistemas de proteção social, com uma tecnologia social em direção oposta 

do moderno conceito de solidariedade, do Welfare State (Jamur, 1999). Esses se 

aproximavam do que é descrito por Demo (1995) como cidadania assistida e tutelada, que 

impedem a reflexão e emancipação.  

No Brasil, o modelo da constituição de 88, com fundamentação moral, econômico e 

político do sistema de seguridade pública nunca foi implantado plenamente. Um terceiro 

modelo surgiu “com características do residual, no qual o Estado só intervém através de 

políticas sociais, quando os canais naturais e tradicionais não podem suprir as necessidades 

dos indivíduos”. (Jamur, 1999, p.54)  

Soma-se também aos canais tradicionais, as “organizações da sociedade civil”, 

voltando-se às formas pré-modernas de solidariedade: filantropia, caridade, caracterizando 

uma forma de cidadania assistida, na qual o direito a assistência é considerado. No entanto, 

a marginalização social é camuflada ao manter-se a assistência em detrimento da 

emancipação. Para Jamur (1999) a construção de políticas efetivas direcionadas à pobreza 

só seria possível ao levar em consideração a questão da cidadania tanto quanto a questão 

econômica. 

Para isso, seria fundamental a confrontação entre a solidariedade pública e 

socialmente construída em torno de direitos sociais, com solidariedade privatista, de cunho 

assistencial.  Com esse objetivo existem hoje no Brasil inúmeros grupos que debatem a 

questão da solidariedade pública e atuam nessa perspectiva; lutam por direitos, justiça, 
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igualdade, entre outros.  Nessa direção, Demo (1995) anuncia a cidadania emancipada: 

“competência humana de fazer-se sujeito, para fazer história própria e coletivamente 

organizada” (Demo, 1995, p. 1) 

Segundo o autor, o processo de construção da cidadania emancipada se inicia com a 

contestação, dizendo não a pobreza política e material. Sem isso, a exclusão continua. Em 

seguida, devem-se propor alternativas e desenvolver capacidades para aprender a superar a 

pobreza política e com esta, a pobreza material. O terceiro aspecto seria organizar-se 

coletivamente: condição para inovar e intervir, sendo considerado o berço da democracia.  

Vale ressaltar que Demo (1995) afirma que não há uma soberania exclusiva do aspecto 

político, este integra, sobretudo, o econômico. “A consciência crítica não é suficiente para 

que se faça um sujeito histórico competente, enquanto depender de outros para manter-se” 

(Demo, 1995, p.136). Assim, vencer a pobreza política é a meta, o que norteia as ações, e 

para isso, vencer a pobreza material é essencial. 

Dessa forma, os aspectos fundamentais para o desenvolvimento da cidadania 

emancipada seriam: educação política, identidade cultural, comunicação e processo 

emancipatório.  Dentro desses aspectos, a educação apresenta um papel decisivo diante da 

cidadania, sendo esses também princípios centrais dos trabalhos desenvolvidos nas 

incubadoras.  

Para Demo (1995, p.152): 

 
“de um lado, formação política para pensar e efetivar uma sociedade mais equalizada; 
de outro, formação da competência economiza para civilizar o mercado. Trata-se da 

capacidade coletivamente organizada para reduzir as desigualdades sociais ao mínimo 

possível, sobretudo trata-se da capacidade emancipatória”. 
 

 No caso das incubadoras anteriormente estudadas foi possível verificar que o 

trabalho desenvolvido nas incubadoras no âmbito da extensão universitária e da pesquisa-

ação proporcionou aos envolvidos uma visão crítica da sociedade, pois está inserido num 

contexto em que se tem contestado a prevalência do econômico sobre o político e o social 

(Couto & Kemp, 2008).   

Os membros que participam das ITCPs relataram um anterior descontentamento 

com a forma de organização da sociedade e, em alguns casos, uma identificação posterior 

com as propostas contra-hegemônicas da economia solidária. As ações desenvolvidas nas 

ITCPs, caracterizadas pelo esforço para a construção de conhecimento em conjunto com os 
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grupos populares, apresentaram-se como uma possibilidade de contribuir para a busca de 

uma organização societária mais justa (Couto & Kemp, 2008). 

Observou-se uma vontade dos extensionistas em contribuir com a sociedade no 

sentido de enfrentamento dos problemas sociais. A solidariedade privatista, de cunho 

assistencialista, deu espaço para a perspectiva de construção da solidariedade pública, 

consciente, que incentiva o crescimento e o desenvolvimento da população de forma 

efetiva e transformadora (Couto & Kemp, 2008). 

Verificou-se, nas incubadoras estudadas, que há espaço para a formação política 

através de ações educativas desenvolvidas tanto internamente, quanto com os grupos 

(Couto & Kemp, 2008). Entretanto, na investigação desenvolvida não foi possível verificar 

o impacto dessas ações nos grupos incubados. Acredita-se que esse ponto seria essencial 

para compreender a efetividade das ações desenvolvidas. 

Por fim, levantou-se a quarta categoria relatada como um tema transversal à 

economia solidária, responsabilidade ambiental. Esta apareceu como uma prática das 

incubadoras que buscam trabalhar com os indivíduos de forma a assumirem a parcela de 

responsabilidade de cada um com relação ao meio ambiente, por meio do conceito de 

desenvolvimento sustentável. Trabalhar com essas questões possibilitou aos extensionistas 

ressignificarem e transformarem também as suas práticas cotidianas com relação ao meio 

ambiente e vivenciar os efeitos sociais destas. Esses aspectos apareceram especialmente 

em incubadoras que desenvolvem trabalhos com associação de catadores de material 

reciclável (Couto & Kemp, 2008). 

As categorias descritas acima embasaram a construção do questionário sobre os 

atributos valorativos e descritivos do trabalho nas ITCPs. 

 

MÉTODO 

 

A investigação apresenta um desenho transversal sobre o significado do trabalho 

dos extensionistas universitários na economia solidária, uma vez que os dados foram 

coletados em um mesmo momento no tempo (Contandriopoulos, Champagne, Potvin, 

Denis, & Boyle, 1994).  

Trata-se de uma pesquisa exploratória, pois não se encontraram, na revisão de 

literatura, investigações que tiveram esse objetivo. Ela também se consolidará como uma 

pesquisa descritiva devido à busca pelo desenvolvimento e aplicação de um instrumento 
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quantitativo que apreenda o significado do trabalho dos universitários no contexto da 

economia solidária 

Pressupostos que Embasaram a Escolha do Método 

 

 Compartilha-se com Minayo e Sanches (1993) o pressuposto de que o método deve 

ser visto como a articulação entre teoria e realidade. Nesse sentido, a discussão 

metodológica perpassa o aspecto de que diferentes perspectivas teóricas utilizam-se dos 

conceitos a partir de visões de mundo que lhes são específicas. Dessa forma, ao se 

definirem os caminhos de uma investigação, deve-se estar atento ao referencial teórico que 

a alicerça, bem como ao objeto que ela pretende pesquisar.  

 Conforme já relatado, na presente investigação, definiu-se como problema de 

pesquisa a identificação do significado atribuído ao trabalho pelos extensionistas 

universitários que atuam nas incubadoras tecnológicas de cooperativas populares da Rede 

Nacional de ITCPs. O referencial teórico que sustenta a questão é o da cognição social, que 

entende a experiência cotidiana dos indivíduos como o alicerce onde se constroem as suas 

percepções e seus conhecimentos sobre o mundo (Vilela, 2003). Essa construção, 

conforme destacam Bastos et al. (1995), embora de base individual, é um processo 

eminentemente social, uma vez que se consolida a partir de um conjunto compartilhado de 

crenças, valores e significados que definem o contexto cultural no qual as interações entre 

indivíduos e grupos acontecem. 

 Parte-se de uma concepção psicossocial do homem, afirmando-se a existência de 

uma “relação dialética entre o mundo psíquico e o ambiente” (Borges, 2005, p. 30). O 

individual e o coletivo não se distinguem, uma vez que, pelo processo de socialização, o 

indivíduo se apropria de conteúdos sociais (valores, crenças e significados) e os toma como 

seus (Borges, 2005). 

 Na concepção adotada, cada fenômeno é um processo e não um estado e deve ser 

considerado em sua complexidade (Borges, 2005). Surge daí a necessidade do uso de 

metodologias diversas que busquem abranger de forma mais ampla o fenômeno em 

questão, no caso o significado do trabalho. Em torno do objeto, aprofundam-se as reflexões 

em busca de compreendê-lo e explicá-lo em múltiplas dimensões (Minayo, Assis, 

Constantino, & Santos, 2005). 

Tendo em vista a abordagem das facetas diversas do objeto, optou-se pela 

realização das técnicas quantitativa (survey) e qualitativa (entrevistas) para a coleta e 

análise dos dados, buscando a triangulação dos dados. Esta permite combinar e cruzar 
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múltiplos pontos de vista e empregar uma amplitude de técnicas de coleta de dados no 

trabalho de investigação. Sua utilização admite interação, a crítica intersubjetiva e a 

comparação (Minayo et al., 2005). 

 Compartilha-se com Günther (2006) a ideia de que existem três caminhos para 

compreender o homem: a observação; o experimento e o survey. Para o autor, o último se 

institui como um método que questiona as pessoas sobre o que elas fazem e pensam e 

apresenta como principais vantagens a garantia de maior representatividade e 

generalização para uma população mais ampla.  

 O termo survey é definido por Günther (2006) como um método de levantamento 

de dados com relação aos aspectos diversos dos sujeitos pesquisados por meio do uso do 

questionário. Este corresponde a um aglomerado de questões sobre um determinado 

assunto e pode ser administrado por contato pessoal, telefone, via correio ou eletrônico.  

 Assim, tendo em vista os objetivos apresentados, o tempo disponível e o referencial 

teórico da pesquisa, bem como a abrangência da técnica e o público-alvo da pesquisa 

(estudantes), elegeu-se o survey eletrônico aplicado via internet como o instrumento 

adequado para realizar o levantamento do significado do trabalho. 

 A pesquisa de survey oferece um método de verificação empírica que, quando 

encontra um achado entre subgrupos diferentes, fortalece a possibilidade de que ele 

represente um fenômeno geral da sociedade. Dessa forma, acredita-se que o método é 

adequado para a realização da pesquisa levantamento, que apresenta fins descritivos. Além 

disso, o uso de questionários permite a padronização dos dados e possíveis comparações 

entre eles, sendo esse um dos objetivos da investigação (Babbie, 2003). 

Ressalta-se, também, que o survey pode ser usado em muitos temas sociais de 

forma eficaz, principalmente quando combinado com outros métodos (Babbie, 2003). A 

escolha pelo survey é condizente com os objetivos da pesquisa de compreender, de forma a 

construir um quadro referencial explicativo mais completo e representativo, o significado 

atribuído ao trabalho dos extensionistas no movimento da economia solidária.  

Nessa perspectiva, o significado do trabalho foi medido a partir das seguintes 

facetas: a centralidade do trabalho, articulada com as esferas da vida: família, lazer, 

religião, trabalho nas ITCPs , curso de graduação e comunidade e os atributos valorativos e 

descritivos. 

 A centralidade do trabalho foi medida por meio das questões desenvolvidas para o 

contexto brasileiro por Soares (1992) e adaptadas para o contexto das ITCPs (Anexo 2)  
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 A fim de abranger características específicas do contexto da extensão universitária 

na economia solidária e verificar possíveis relações com o significado do trabalho, 

formulou-se um questionário sobre o significado do trabalho dos extensionistas 

universitários das ITCPs no âmbito da economia solidária (Anexo 2). Esse questionário foi 

baseado no IMST (Borges & Alves Filho, 2003) e nas categorias de análise levantadas na 

pesquisa qualitativa desenvolvida anteriormente (Couto & Kemp, 2008). 

 Para testar os construtos elaborados, foi realizado o survey, envolvendo toda a 

população de estudantes das 43 ITCPs vinculadas à Rede Nacional (um censo).  

O contato anterior da pesquisadora com as incubadoras da Rede Nacional de 

ITCPs, a ausência de estudos que enfoquem o significado do trabalho para os 

extensionistas universitários e a relevância das ITCPs como órgãos de apoio às iniciativas 

da economia solidária foram fatores determinantes na escolha do objeto do presente 

estudo. 

Somando-se à perspectiva quantitativa, a pesquisa qualitativa abarcou, segundo 

indicações de Minayo (1996), o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que equivale a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos. Essa abordagem investiga o mundo dos significados das ações e relações 

humanas, ou seja, um nível de realidade que não pode ser quantificado ou reduzido à 

operacionalização de variáveis.  

Destaca-se que a pesquisa qualitativa pode dar respostas às questões muito 

particulares acerca do objeto de estudo. Essas assertivas podem ser obtidas por meio das 

experiências, das vivências, da cotidianeidade e, também, da compreensão das estruturas e 

instituições como resultado da ação humana objetivada. Dessa forma, considera-se que o 

fenômeno ou processo social tem que ser entendido nas suas determinações e 

transformações dadas pelos sujeitos (Minayo, 1996). 

Na presente investigação, as entrevistas semiestruturadas (anexo 5) foram 

realizadas com dois representantes de cada Regional das ITCPs, e desenvolvidas na 

perspectiva qualitativa. Estas tiveram como objetivo compreender a experiência do 

pesquisado, suas análises, representações e historicidade de seus atos e, somadas aos 

questionários, serviram para um entendimento mais aprofundado do fenômeno em questão.  

Destaca-se que as análises quantitativas e qualitativas, apesar da natureza diferente, 

não devem ser consideradas antagônicas, e, sim, complementares (Minayo et al., 2005). O 

objetivo principal do uso de metodologias diversas deve ser o de compreender diferenças, 
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similaridades e inter-relações das diferentes lentes, construindo um campo de visão mais 

rico e contextualizado (Lewis & Grimes, 2005).  

Local do estudo 

 

O estudo foi realizado em 43 incubadoras de universidades públicas e privadas de 

todo o território nacional vinculadas a Rede Nacional de Incubadoras (anexo 6). O Brasil 

possui 110 ITCPs, sendo 43 vinculadas a Rede de ITCPs.  A partir do primeiro contato 

com as incubadoras, verificou-se que duas estavam com suas atividades suspensas. Passou-

se a contar com 41 ITCPs. 

Procedimentos de coleta de dados 

 

Os seguintes procedimentos foram necessários para a coleta dos dados 

Levantamento dos participantes 

Foi realizado um contato com a Rede Nacional de Incubadoras e as suas respectivas 

regionais (Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul) informando os objetivos da 

investigação, a estratégia metodológica, bem como solicitando a autorização e apoio na 

pesquisa. Esse primeiro contato teve como objetivo maximizar a resposta de um survey, 

conforme as orientações de Günther (1999), afirmando-se a pesquisa enquanto um sistema 

de troca social. 

 Vale ressaltar que a pesquisadora participou do grupo online da Rede Nacional e 

teve acesso aos contatos necessários para a realização da pesquisa.  

 

Elaboração do questionário, contatos e convite aos extensionistas para participação 

na pesquisa.  

 Na segunda etapa, foram feitos contatos com 4 extensionistas, tendo como objetivo 

convidá-los a participar do estudo piloto do questionário sobre significados atribuídos ao 

trabalho da extensão universitária na economia solidária (anexo 3). 

 O questionário foi inspirado na revisão bibliográfica, nas questões sobre 

centralidade adaptadas por Soares (1992) (anexo 1), no Inventário de Motivação e 

Significado do Trabalho (IMST) desenvolvido por Borges e Alves (2001) (anexo 2) e nas 

categorias de análise levantadas na pesquisa qualitativa realizada anteriormente (Couto & 

Kemp, 2008). 
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 As categorias levantadas foram operacionalizadas em 33 questões de significado 

adaptados para o público alvo da pesquisa e ao contexto no qual se inserem. Buscou-se, no 

instrumento, minimizar o custo de resposta dos sujeitos, fazendo com que a tarefa fosse 

relativamente breve, eliminando a possibilidade de dúvidas e qualquer custo financeiro. 

Objetivou-se, a partir de uma interface amigável e de questões adaptadas à linguagem dos 

respondentes, manter o nível de interesse e atenção o mais alto possível (Pasquali, 1999). 

Os participantes desse teste afirmaram não sentir dificuldades ou encontrar dúvidas ao 

responderem aos instrumentos. 

 O questionário foi submetido às análises teórica e semântica. A primeira foi 

realizada por um painel de especialistas que examinaram se os itens concebiam 

adequadamente o construto. Essa foi realizada durante a qualificação, na qual a banca 

apresentou considerações para adequação das questões. A análise semântica foi realizada 

com quatro extensionistas e teve como objetivo verificar se os itens eram compreensíveis 

para a população. A partir dos resultados apresentados, as adequações necessárias foram 

realizadas.  

Realização do survey 

 Para testar os construtos elaborados nas etapas anteriores, realizou-se o survey, ou 

levantamento, um censo com os estudantes das ITCPs vinculadas à Rede Nacional. 

 Os dados foram coletados via internet, uma vez que esta é de fácil acesso aos 

participantes e à pesquisadora, que já mantém contatos online com a Rede Nacional.  

Instrumentos de medida 

 

Os instrumentos utilizados na pesquisa quantitativa (survey) foram: as questões do 

MOW (1987) sobre centralidade do trabalho adaptadas para o contexto brasileiro por 

Soares (1992) e readaptadas para o contexto das ITCPs (anexo 2), o inventário sobre o 

significado do trabalho na economia solidária desenvolvidos para este contexto (anexo 3) e 

a ficha sócio-demográfica (anexo 4).  

As questões sobre centralidade do trabalho nas ITCPs foram baseadas nas 

adaptadas por Soares (1992), sendo acrescentados aspectos específicos do trabalho nas 

incubadoras. Estas avaliam a centralidade relativa do trabalho nas ITCPs e a centralidade 

absoluta do trabalho nas ITCPs. Na primeira, o respondente deveria distribuir o total de 

cem pontos entre as 7 esferas: Lazer, trabalho, comunidade, meu curso de graduação,  

religião, meu trabalho na ITCP e família.  Na segunda questão, o respondente assinalou a 
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importância do trabalho na ITCP em sua vida em uma escala que varia de 1 a 7, sendo 1 

uma das coisas menos importantes e 7, uma das coisas mais importantes.  

O inventário sobre significado do trabalho na economia solidária foi desenvolvido a 

partir das categorias levantadas por Couto & Kemp (2008) e baseado na estrutura e 

conceito do Inventário de Motivação e Significado do Trabalho (anexo 5), em sua versão 

desenvolvida por Borges & Alves (2001). O questionário foi composto por 34 assertivas 

que dizem respeito aos atributos descritivos e valorativos do trabalho nas ITCPs.  Os 

sujeitos da pesquisa deveriam responder a duas questões para cada uma delas: 1) Quanto o 

trabalho na incubadora deve implicar o resultado indicado (ideal); 2) Quanto julga que 

ocorra concretamente no trabalho na incubadora o resultado indicado (real).  

A ficha sócio-demográfica foi composta por 4 questões abertas e 17 fechadas. Estas 

objetivaram descrever o perfil da amostra.  

Todas as respostas dos participantes da amostra foram registradas na forma de 

banco de dados do programa de informática – SPSS for Windows (Statistical Package for 

Social Sciences) – visando facilitar a aplicação dos recursos estatísticos.  

Na perspectiva qualitativa, foram realizadas entrevistas via internet (anexo 7) com 8 

alunos pertencentes as ITCPs. Optou-se por um modelo de entrevista semiestruturada 

construído pela própria pesquisadora a partir de estudos teóricos, de suas experiências de 

trabalho nas incubadoras e dos resultados a serem encontrados na realização do survey.  

As entrevistas tiveram como objetivo principal dar a oportunidade aos participantes 

de se manifestarem a respeito da temática.  Na presente proposta, buscou-se, a partir do 

autorrelato do entrevistado, uma aproximação da sua visão de mundo e do significado 

atribuído à sua participação nos trabalhos desenvolvidos nas incubadoras. Esse modelo 

permitiu, na coleta de informações, a compreensão da experiência do pesquisado, suas 

análises, representações e historicidade de seus atos (Minayo, 1996). 

 As entrevistas visaram complementar o aspecto descritivo da pesquisa e ressaltaram 

o seu caráter explicativo de busca de relações entre os diversos fatores relacionados ao 

significado do trabalho. 

Vale ressaltar que o uso de métodos diversos como estratégia de pesquisa constitui 

o reconhecimento dos limites dos modelos fechados (Minayo et al., 2005). Na presente 

investigação, a triangulação foi utilizada com o objetivo de chegar a um entendimento 

ampliado do fenômeno de interesse, o significado do trabalho dos extensionistas 

universitários na economia solidária. 
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Procedimentos de análise de dados 

 

 Em um primeiro momento, apresentamos uma explanação dos dados amostrais 

através de ferramentas da estatística descritiva, como: análise das frequências, médias, 

moda e desvio-padrão, visando caracterizar o perfil dos extensionistas participantes da 

pesquisa, bem como descrever os significados atribuídos ao trabalho nas incubadoras e ao 

trabalho formal. 

A possível significância das hipóteses levantadas neste experimento foram testadas 

através dos seguintes métodos estatísticos (em todos os casos considerou-se um nível de 

significância de 5%): 

a) Tabela de Contingência (teste Qui-Quadrado): Aplicada com o objetivo de 

investigar a possível existência de independência entre os fatores sócio-demográficos e os 

significados atribuídos ao trabalho nas incubadoras e ao trabalho profissional. 

b) Teste t: Visando verificar se existem diferenças estatisticamente significativas 

entre as médias de centralidade absoluta e relativa nos grupos oriundos de universidades 

públicas e privadas. Em relação à centralidade absoluta do trabalho nas incubadoras, 

optou-se também por realizar análises de possíveis relações entre esta e parte das variáveis 

sócio-demográficas. 

c) Teste ANOVA, objetivando verificar se existiam diferenças significativas entre 

as áreas do conhecimento e centralidade absoluta atribuída ao trabalho na ITCP e ao 

trabalho profissional.  

d) Teste de correlação de Pearson, visando verificar a ocorrência de correlações 

(direção e intensidade das associações) entre as variáveis idade e renda dos extensionistas e 

a centralidade absoluta atribuída ao trabalho nas ITCPs. 

e) Análise de correspondência, visando medir e visualizar o grau de associação 

entre um conjunto de categorias de variáveis, bem como a redução dimensional destas.  

Optou-se pela análise de correspondência uma vez que não foi possível realizar a análise 

fatorial, devido ao número insuficiente de respondentes, dado o número de perguntas do 

questionário.  

f) Análise de Cluster ou Agrupamento, com o objetivo de “agregar objetos com 

base nas características que possuem” (HAIR et al, 2005) e verificar se os respondentes 

poderiam ser agrupados em diferentes conjuntos segundo os significados atribuídos ao 

trabalho nas incubadoras. 
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O processo de análise qualitativa condisse com a proposta de Bardin (1994) de análise 

de conteúdo. As entrevistas, primeiramente transcritas e organizadas, seguidas pela 

releitura e identificação de repertórios, pela formulação de categorias de análise e pelo 

estabelecimento de relações com a teoria.  

Na última etapa, buscou-se estabelecer relações entre os dados coletados 

quantitativa e qualitativamente, explicitando contradições e apontando limites de cada um 

dos métodos. O fio condutor das análises foi o contexto no qual se inserem (Günther, 

2006).  

População-alvo 

 

A população-alvo foram os alunos pertencentes às 41 ITCPs vinculadas a Rede 

Nacional de Incubadoras. 

Para definição da amostra foram utilizadas as seguintes estratégias: 

 

1) Contato com a Rede Nacional de Incubadoras: Foi enviada correspondência para a 

Rede Nacional informando os objetivos da investigação, a estratégia metodológica, 

bem como solicitando a autorização e apoio na pesquisa. Este contato teve como 

objetivo maximizar a resposta de um survey, conforme as orientações de Günther 

(1999), afirmando-se a pesquisa enquanto um sistema de troca social. Observa-se na 

tabela 1 as incubadoras filiadas a Rede, organizadas conforme tipo de universidade:  
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Universidades Incubadoras TOTAL

Incubadora do Centro Federal de Educação Tecnológica/BA

Incubadora da Fundação Universidade Federal de Rio Grande 

Incubadora da Universidade de São Paulo 

Incubadora da Universidade do Estado da Bahia 

Incubadora da Universidade Estadual de Campinas 

Incubadora da Universidade Estadual de Montes Claros

Incubadora da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Incubadora da Universidade Estadual de São Paulo – Franca

Incubadora da Universidade Estadual de São Paulo – Assis

Incubadora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – Dourados

Incubadora da Universidade Federal da Bahia 

Incubadora da Universidade Federal da Grande Dourados 

Incubadora da Universidade Federal de Itajubá 

Incubadora da Universidade Federal de Juiz de Fora 

Incubadora da Universidade Federal de Lavras 

Incubadora da  Universidade Federal de São Carlos 

Incubadora da  Universidade Federal de São João del-Rei 

Incubadora da Universidade Federal de Viçosa 

Incubadora da  Universidade Federal do Espírito Santo 

Incubadora da  Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

Incubadora da Universidade Federal do Paraná 

Incubadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Incubadora da  Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Incubadora da  Universidade Federal do Tocantins 

Incubadora da  Universidade Federal do Ceará/Cariri

Incubadora da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Incubadora do Centro Universitário Cerrado - Patrocínio – UNICERP

Incubadora do Centro Universitário Feevale 

Incubadora do Centro Universitário Fundação Santo André

Incubadora do Centro Universitário La Salle 

Incubadora da  Fundação Getúlio Vargas/SP

Incubadora da  Universidade Católica de Salvador 

Incubadora da Universidade Católica de Pelotas

Incubadora da  Universidade Comunitária Regional de Chapecó 

Incubadora da  Universidade do Oeste de Santa Catarina 

Incubadora da  Universidade do Vale do Itajaí 

Incubadora da  Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

Incubadora da  Universidade Regional de Blumenau 

Incubadora da Universidade Regional do Nordeste do Estado do RS 

Incubadora da  Universidade de Salvador 

FONTE: Dados da pesquisa

Públicas

Privadas

Tabela 1. Distribuição das incubadoras conforme TIPO de universidade

26

14

 

Tabela 1 
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Amostra  

Caracterização da amostra 

 

A amostra foi composta por 54 alunos de 26 universidades de todo país. Do total de 

respondes, 70,4% (38) foram provenientes de universidades públicas e 29,6 % (16) de 

privadas, conforme Tabela 2: 

 

Frequência 

alunos
% Alunos

Universidade 

Pública
38 70,4

Universidade 

Privada
16 29,6

TOTAL 54 100

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 2. Distribuição dos alunos por tipo de 

Universidade

 
Tabela 2 

 

Conforme identificado na Tabela 1, verifica-se que os respondentes pertencem 

predominantemente às universidades publicas. Uma hipótese para esta distribuição é o 

maior número de universidades públicas vinculadas a Rede.  

Considerando que 13 respondentes omitiram a sua instituição de origem, a amostra 

pode ser assim apresentada, conforme IES (tabela 3). 
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IES Amostra Percentual

FURB 1 1,85%

UEPG 1 1,85%

UFBA 4 7,41%

UFC 1 1,85%

UFES 1 1,85%

UFGD 2 3,70%

UFLA 1 1,85%

UFPR 1 1,85%

UFRPe 1 1,85%

UFRJ 2 3,70%

UFRS 2 3,70%

UFSCar 1 1,85%

UFSJ 3 5,56%

UFV 1 1,85%

UNESP 1 1,85%

UNICAMP 1 1,85%

UNIFEI 2 3,70%

Públicas 26 48,15%

FEEVALE 1 1,85%

UCPEL 1 1,85%

UCSAL 5 9,26%

UNISINOS 5 9,26%

UNIVALI 1 1,85%

UNOCHAPECÓ 1 1,85%

UNOESTE 1 1,85%

Privadas 15 27,78%

Outras IES 13 24,07%

TOTAL 54 100,00%

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 3.  Distribuição da amostra por IES

 
Tabela 3 

 

Observa-se que dos respondentes de universidades privadas, apenas 1 não 

identificou sua IES. Os outros 12 não identificados pertencem à universidade pública. 

Ressalta-se que a pesquisa atingiu um grande número de incubadoras, apesar da 

taxa de respostas pouco expressiva em cada uma delas. 
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Tabela 4 

Figura 1.  Distribuição das respostas segundo localidades 

 

 

Os alunos respondentes da presente pesquisa se distribuíram entre os seguintes 

cursos, dispostos conforme a classificação por área do conhecimento (tabela 4). 
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Pública Privada

Nutrição 1 2 3

Educação Física 0 1 1

Lic. Química 2 0 2

Licenciatura em Ciências 1 0 1

Agronomia 2 2 4

Ciências Biológicas e da Saúde 6 5 11

Design de Moda 0 1 1

Design de Produto 0 1 1

Engenharia Mecânica 1 0 1

Ciências Exatas e Tecnológicas 1 2 3

Serviço social 3 2 5

Ciências Sociais 2 0 2

Pedagogia 2 0 2

Psicologia 5 2 7

Letras 1 0 1

Geografia 2 0 2

História 1 1 2

Ciências Humanas 16 5 21

Direito 1 2 3

Gestão Ambiental 0 1 1

Comunicação social 0 1 1

Ciências Econômicas 2 0 2

Administração 11 1 12

Turismo e Hotelaria 1 0 1

Ciências Sociais Aplicadas 15 5 20

TOTAL 38 16 54

Tabela 4. Distribuição dos cursos de graduação conforme área do 

conhecimento e tipo de instituição

Universidade
TotalCurso de Graduação

 
Tabela 5 

 
Conforme identificado na Tabela 4, verifica-se que os respondentes pertencem 

predominantemente às áreas das Ciências Sociais Aplicadas e das Ciências Humanas. Doze 

extensionistas (22,23%) cursavam Administração, reafirmando a origem das incubadoras 

nas Ciências Sociais Aplicadas. Ressalta-se também a baixa participação de alunos dos 

cursos das Ciências Exatas e Tecnológicas, fato também constatado na experiência prática 

da pesquisadora nas ITCPs.  

A seguir apresenta-se parte do perfil sócio demográfico dos respondentes. 
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Faixa Etária – A idade dos respondentes variou de 18 (mínima) aos 43 anos 

(máxima). A maior parte dos alunos concentrou-se na faixa entre 18 e 23 anos (64,8%), 

seguida pela faixa etária de 24 a 29 anos (Tabela 4), o que coincide com a faixa etária que 

normalmente as pessoas cursam a universidade. 

Aplicado o teste Qui-Quadrado constatou-se independência do relacionamento 

entre faixas etárias e tipo instituição (pública ou privada (
2
= 17,843, P-Valor= 0,460). A 

conclusão é que não existem evidencias de que existe um relacionamento entre faixa etária 

dos alunos e tipo de universidade. 

 

Pública Privada

18-23 22 8 30

24-29 10 6 16

30 -35 5 1 6

35-43 1 2 3

Total 38 16 54

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 5. Distribuição dos alunos por faixa etária e 

tipo de instituição

Universidade
Idade Total

 
Tabela 6 

 
Sexo: Entre os respondentes houve predominância do sexo feminino. Conforme 

indicado na tabela 6, dos 54 alunos, 33 (61,1%) eram do sexo feminino e 21 (38,9 %) do 

sexo masculino. 

 Aplicado o teste Qui-Quadrado verificou-se independência entre as variáveis sexo 

e tipo de instituição (
2
= 0,058, para P-Valor = 0,455).. Entretanto, o resultado de Qui-

quadrado apresentou resultados de condições violadas. Nesse caso, o teste estatístico 

apropriado foi o da probabilidade exata de Fisher (Dancey &Reidy, 2006). Ele forneceu 

p= 0,549 para uma hipótese bilateral. O valor do V de Cramer foi igual a 0,10, mostrando 

que o relacionamento entre sexo e tipos de universidades é quase 0 (0,010). A conclusão é 

que não existem evidencias de relacionamento entre sexo dos alunos e tipo de 

universidade. 
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Pública Privada

M 16 5 21

F 22 11 33

Total 38 16 54

Fonte: Dados da pesquisa

 Tabela 6. Distribuição dos alunos por sexo e tipo de 

instituição

TotalSexo
Universidade

 
Tabela 7 

 

Naturalidade: considerando-se que dos 54 participantes, 20 confundiram 

naturalidade com nacionalidade, apesar do fato da amostra ser proveniente de diversas 

localidades do país, predominou os respondentes de Minas Gerais (20,7%), Bahia (23,1%) 

e Rio Grande do Sul (24,1%). Vale ressaltar que o estado do Rio Grande do Sul apresenta 

o maior número de incubadoras pertencentes à Rede Nacional, seguido de São Paulo e 

Minas Gerais.  

 

Estado civil: Na tabela 7, observa-se que grande maioria da amostra foi composta 

por pessoas solteiras (88,9%). Aplicado o teste Qui-Quadrado constatou-se independência 

do relacionamento entre estado civil e instituição de origem (
2
= 1,69, para P-Valor = 

0,630). 

Pública Privada

solteiro 33 15 48

casado 1 0 1

divorciado 1 1 2

união estável 2 0 2

Total 37 16 53

Fonte: Dados da pesquisa

 Tabela 7. Distribuição dos alunos por estado civil e tipo de 

instituição

Universidade
TotalEstado civil

 
Tabela 8 

 
Moradia: Em conformidade com o estado civil predominante na amostra, 

composta por sua maioria de pessoas solteiras, 57,4% dos respondentes afirmaram morar 

com os pais, 20% com amigos e os outros; 22,6% sozinho e 5,6% com outros familiares. 

Apenas 9,3% afirmaram residir com companheiro (tabela 8).  
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O teste Qui-Quadrado constatou dependência de relacionamento entre moradia e 

tipo instituição (
2
= 13,67, para P-valor=0,018). Houve uma tendência observável na 

tabela que os alunos de universidade pública residissem com amigos, companheiros ou 

sozinhos. Uma hipótese é que os alunos de universidades públicas mudam de cidade para 

cursar a Universidade, o que não é tão freqüente nas universidades privadas.  

 

Pública Privada

Pais 16 15 31

Outros Familiares 2 1 3

Amigos 11 0 11

Companheiro (a) 5 0 5

Sozinho (a) 3 0 3

Outros 1 0 1

Total 38 16 54

Fonte: Dados da pesquisa

 Tabela 8. Distribuição dos alunos por forma de 

moradia e tipo de instituição

Com quem você 

mora?

Universidade
Total

 
Tabela 9 

 
Experiência de estágio: Considerando que dois sujeitos não responderam a 

questão, conforme tabela 9, observa-se que 40 estudantes (74,1%) afirmaram ter passado 

por uma experiência anterior de estágio e 12 (24,2%) nunca a tiveram. As experiências 

mais recorrentes foram: projetos de extensão e ensino, auxiliares de administração e na 

própria incubadora.  

O teste Qui-Quadrado constatou independência do relacionamento entre 

experiência de estágio e instituição de origem - pública ou privada (
2
=1,76, para P-

valor=0,41). 
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Pública Privada

Sim 29 11 40

Não 7 5 12

Total 36 16 52

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 9. Distribuição dos alunos por experiência de estágio 

e tipo de instituição

 Você ja teve ou tem 

alguma experiência de 

estágio?

Universidade
Total

 
Tabela 10 

 
Trabalho remunerado: conforme pode ser observado na tabela 10, entre os alunos 

pesquisados, 75,9% passaram por uma experiência anterior de trabalho remunerado ou 

estavam trabalhando no momento e 24,1% não. O teste Qui-Quadrado constatou 

independência do relacionamento entre trabalho remunerado e tipo de instituição (
2
= 

0,64, para P-valor=0,42). 

Entretanto, o resultado de Qui-quadrado apresentou condições violadas. Nesse caso, 

o teste estatístico apropriado foi o da probabilidade exata de Fisher (Dancey & Reidy, 

2006). Ele forneceu p= 0,493 para uma hipótese bilateral. O valor do V de Cramer foi 

igual a 0,109, mostrando que o relacionamento entre trabalho remunerado e tipos de 

universidades é quase 0 (0,00010). Dessa forma, concluiu-se que não existem evidencias 

de relacionamento entre alunos com experiência de trabalho remunerado e tipo de 

universidade. 

Pública Privada

Sim 30 11 41

Não 8 5 13

Total 38 16 54

Fonte: Dados da pesquisa

Você já teve ou tem alguma 

experiencia de trabalho 

remunerado?

Universidade
Total

Tabela 10. Distribuição dos alunos por tipo de instituição

 
Tabela 11 

 
Trabalho voluntário: Dos extensionistas participantes, conforme pode ser 

observado na tabela 11, 36 (66,7%) afirmaram ter experiência em trabalho voluntário e 18 

(33,3%) não. Tem-se a hipótese que os alunos pertencentes às incubadoras apresentam 
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como característica a participação em trabalhos voluntários. Esta pode ser também um dos 

critérios utilizados para seleção de alunos que participam das incubadoras. 

O teste Qui-Quadrado constatou independência do relacionamento entre trabalho 

voluntário e instituição de origem (pública ou privada (
2
= 2,84 para P-valor= 0,092). 

Entretanto, na tabela 11, observa-se uma tendência de que os alunos de universidades 

públicas tenham participado em maior número de trabalhos voluntários. As atividades 

voluntárias mais recorrentes foram na área da Educação (escolas e cursinhos) e Economia 

Solidária (incubadoras).  

 

Pública Privada

Sim 28 8 36

Não 10 8 18

Total 38 16 54

Fonte: Dados da pesquisa

Você já teve ou tem 

alguma experiência de 

trabalho voluntário?

Universidade
Total

Tabela 11. Distribuição dos alunos por tipo de instituição

 
Tabela 12 

 
Movimento social organizado: Na tabela 12, observa-se que 10 alunos (20,4%) 

afirmaram participar de algum movimento social organizado e 26 (48%) não. O teste Qui-

Quadrado constatou dependência do relacionamento entre participar de algum movimento 

social organizado e instituição de origem (pública ou privada (
2
= 6,49, para P-

Valor=0,039). Observa-se uma tendência, na tabela abaixo, de que os alunos de 

universidades públicas participam mais de movimentos sociais organizados.  

 

Pública Privada

Sim 10 0 10

Não 26 16 42

Total 36 16 52

Fonte: Dados da pesquisa

Você participa de algum 

movimento social 

organizado?

Universidade

Total

Tabela 12. Distribuição dos alunos por tipo de instituição

 
Tabela 13 
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 Religião: Considerando que nove alunos não responderam a questão. Observa-se 

na tabela 13, que a maioria dos alunos (19), são praticantes da religião católica. Vale 

ressaltar um número expressivo de alunos (8) que afirmaram não ter religião. 

 Aplicado o teste Qui-Quadrado, constatou-se independência do relacionamento 

entre religião e instituição de origem - pública ou privada (
2
= 10,03, para P-Valor=0,034). 

 

Pública Privada

Não tem 6 2 8

Adventista 0 1 1

Adventista do Sétimo dia 1 0 1

Agnóstico 2 0 2

Católico 11 8 19

Cristao 2 0 2

Espírita 3 3 6

Evangélico 2 0 2

Luterano 0 1 1

Protestante 2 0 2

Total 29 15 44

Fonte: Dados da pesquisa

Total Religiao

Tabela 13. Distribuição dos alunos por religião e tipo de 

instituição

Universidade

 
Tabela 14 

 
Renda familiar: A renda familiar média foi de 5,52 salários mínimos, sendo a 

moda de 4. Observa-se na tabela 14 que 40 respondentes (74,07%) tiveram sua renda 

concentrada em até 6 salários mínimos. Ressalta-se que 77,8% dos alunos afirmaram 

receber ajuda financeira da família e 87% recebem bolsa da incubadora.   

Aplicado o teste Qui-Quadrado, o resultado indicou independência do 

relacionamento entre renda familiar e tipo IES (
2
= 19,91, para P-Valor=0,13). 
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Pública Privada

0 3 1 4

1 2 0 2

2 8 0 8

3 3 1 4

4 10 3 13

5 1 4 5

6 1 2 3

7 2 1 3

8 1 1 2

9 1 0 1

10 1 2 3

13 1 0 1

14 0 1 1

15 2 0 2

20 2 0 2

Total 38 16 54

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 14. Distribuição dos alunos por renda familiar (salários 

mínimos) e tipo de instituição

Total
UniversidadeRenda 

familiar 

aproximada

 
Tabela 15 

 
Nível de instrução dos pais: A maioria dos pais dos entrevistados (57,14%) 

apresentou, conforme tabela 15, ensino superior completo (15 pais) e ensino médio 

completo (13 pais). As profissões mais freqüentes foram: Administrador e gerente (5) e 

bancário (3).  

Aplicado o teste Qui-quadrado, o resultado indicou independência do 

relacionamento entre nível de instrução dos pais e tipo de IES (
2
= 4,366, para P-

Valor=0,62) 
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Pública Privada

Nenhum 1 0 1

Fundamental incompleto 4 1 5

Fundamental completo 3 3 6

Médio incompleto 4 1 5

Médio completo 7 6 13

Superior completo 12 3 15

Pós-graduação 3 1 4

Total 34 15 49

Fonte: Dados da pesquisa

Universidade
TotalNível de instrução do pai

Tabela 15. Distribuição dos alunos por nível de instrução 

dos pais e tipo de instituição 

 
Tabela 16 

 
Nível de instrução das mães: Em conformidade com o grau de instrução dos pais, 

58,12% das mães dos entrevistados apresentou, conforme tabela 16, ensino superior 

completo (15 mães) e ensino médio completo (17 mães). 

Seguindo tendências censitárias, tem-se que um número de mães que desempenham 

funções na área humanística. As profissões mais freqüentes foram: Professora (4), 

Profissional autônoma (4), secretária (4) e do lar (3).  

Aplicado o teste Qui-quadrado, o resultado indicou independência do 

relacionamento entre nível de instrução das mães e tipo de IES (
2
= 1,81, para P-

valor=0,62) 
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Pública Privada

Fundamental incompleto 5 2 7

Fundamental completo 3 2 5

Médio completo 11 6 17

Superior incompleto 1 1 2

Superior completo 12 3 15

Pós-graduação 4 1 5

Total 34 15 51

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 16. Distribuição dos alunos por nível de instrução 

das mães e tipo de instituição 

Nível de instrução da mãe
Universidade

Total

 
Tabela 17 

 
 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A presente investigação foi orientada pelos procedimentos éticos indicados na 

Resolução 050, de 30 de outubro de 2006, da Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ), para a realização de pesquisas envolvendo seres humano.  

O projeto foi analisado pela da Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São João del-Rei. 

 As informações relativas aos objetivos e procedimentos da investigação foram 

asseguradas, bem como o direito do respondente de participar ou não. Ao questionário e à 

entrevista, foi apresentado o termo de consentimento livre e esclarecimento (anexo 6), 

como garantia do caráter confidencial das respostas e da possibilidade dos participantes 

interromperem o processo a qualquer momento. 

Garantiu-se também que os resultados da pesquisa serão disponibilizados a todos os 

envolvidos que desejarem obtê-los. 

. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

No presente capítulo, apresenta-se a análise e discussão dos resultados. Os dados 

serão apresentados na mesma seqüência em que foram coletados. 
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1. Centralidade do Trabalho nas ITCPs 

 

No que diz respeito à centralidade do trabalho nas ITCPs, os extensionistas 

responderam a duas questões:  

Primeiramente, interrogou-se sobre a centralidade relativa do trabalho ao solicitar 

que os alunos distribuíssem 100 pontos entre sete esferas da vida - lazer, comunidade, 

trabalho profissional, religião, trabalho na incubadora, família e curso de graduação; 

Em seguida, os alunos apontaram, numa escala que variava de 0 (zero) a 7 (sete),  a 

importância atribuída somente ao trabalho na incubadora (centralidade absoluta). Foram 

estimadas as médias e desvios padrão de ambas. 

Em relação à centralidade relativa, observa-se, na tabela 17, que a esfera família 

apresenta maior média (M=21,48). O curso de graduação se consolidou como a segunda 

esfera mais importante (M=16,54), seguido pelo trabalho na incubadora (M=16,09), lazer 

(M=15,15) e trabalho profissional (M=14,41). As esferas que os participantes atribuem 

menor importância foram religião (M=8,19) e comunidade (M=6). 

A centralidade absoluta foi coerente com a terceira posição ocupada pelo trabalho 

na incubadora. A média encontrada foi de 4,39. 

 

Esferas Mínimo Máximo Média DP

Família 0 50 21,48 10,118

Curso de graduação 0 40 16,54 7,738

Trabalho na ITCP 10 30 16,09 6,054

Lazer 5 30 15,15 5,691

Trabalho Profissional 0 30 14,41 7,577

Comunidade 0 30 8,89 6,723

Religião 0 30 8,19 7,646

Centralidade Absoluta 1 6 4,39 1,52

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 17. Estatísticas descritivas da centralidade atribuída às esferas de vida 

 
Tabela 18 

 
Foram avaliados e verificados através do teste Kolmogorov-Smirnov que os 

resultados das variáveis centralidade (absoluta e relativa) e tipo de IES (pública ou 
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privada) atendiam aos pressupostos de normalidade. Dessa forma realizou-se o Teste t, a 

fim de verificar possíveis diferenças entre as médias de centralidade absoluta e relativa nos 

grupos oriundos de universidades públicas e privadas (estabeleceu-se P-Valor= 0,05). 

Na tabela 18 observa-se que a centralidade absoluta não variou segundo tipo de IES 

(P-Valor>0,05). Entretanto, na centralidade relativa, encontrou-se diferença 

estatisticamente significativa nas médias da esfera religião (t= -0,48, para P-Valor=0,03). 

Dessa forma, conclui-se que os alunos das universidades privadas atribuem maior 

importância a religião do que os das universidades públicas.  

Esfera IES Média 
Desvio 

Padrão
Teste t

Nível de 

Significância

Pública 22,61 10,74

Privada 18,81 8,13

Pública 15,58 7,77

Privada 18,81 7,38

Pública 16,16 6,32

Privada 15,94 5,54

Pública 15,08 5,3

Privada 15,31 6,7

Pública 14,21 7,75

Privada 14,88 7,35

Pública 9,32 6,48

Privada 7,88 7,4

Pública 8,16 8,52

Privada 8,25 5,26

Pública 4,32 1,54

Privada 4,56 1,5

Fonte: Dados da pesquisa

Família 0,189

-1,415 0,522Curso de graduação

1,26

Tabela 18. Centralidade por tipo de IES  

Centralidade Absoluta

Trabalho na ITCP

Lazer

Trabalho Profissional

Comunidade

Religião

0,58-0,136

0,121 0,55

-0,54 0,533

0,033-0,48

0,716 0,754

-0,292 0,453

 
Tabela 19 

 
A fim de complementar a análise das questões sobre centralidade do trabalho nas 

incubadoras, levantou-se a posição hierárquica ocupada pela esfera trabalho na ITCPs em 

comparação às demais. Apresenta-se, a seguir, a tabela 19 com os resultados.  
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 Posição da 

esfera
Frequencia Percentual

Percentual 

Acumulado

Primeira 9 16,4 16,7

Segunda 17 30,9 48,1

Terceira 20 36,4 85,2

Quarta 7 12,7 98,1

Quinta 0 0 0

Sexta 1 1,8 1,8

Sétima 0 0 0

Total 54 98,2 100

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 19. Posição ocupada pelo trabalho em relação às 

outras esferas

 
Tabela 20 

 
Conforme observado, 16,4% dos alunos consideraram o trabalho na incubadora a 

primeira esfera da vida, 30,9% a segunda e 36,4 % a terceira. Nenhum respondente 

considerou o trabalho na incubadora como última esfera.  

Na tabela 20 apresenta-se a incidência de escores mais elevados em cada uma das 

esferas. Ressalta-se que apenas dois alunos atribuíram escore mais alto à esfera 

comunidade e mais da metade da amostra à família, seguindo a tendência de pesquisas 

encontradas com estudantes (Vilela, 2003; Melo, 2001). 
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Esfera Frequência Percentual

Família 37 67,3

Lazer 9 16,4

Comunidade 2 3,6

Trabalho 

Profissional
0 13,84

Religião 4 5,55

Trabalho na 

ITCP
9 12,4

Curso de 

Graduação
25,5 19,39

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 20. Escores mais altos apresentados por 

esfera

 
Tabela 21 

 
Por fim, em relação à centralidade absoluta do trabalho nas incubadoras, optou-se 

por realizar análises de possíveis relações entre esta e parte das variáveis sócio-

demográficas, sendo elas: sexo, experiência de trabalho remunerado, experiência de 

trabalho voluntário, área do conhecimento, idade e renda. 

Na tabela 21 observa-se que, realizado o teste t, não se encontrou diferenças entre 

os sexos no que diz respeito à centralidade atribuída ao trabalho e sexo (t=-1,91, para P-

Valor= 0,062). 

 

Sexo Média
Desvio 

Padrão
Teste t

Nível de 

Significância

M 3,905 1,700

F 4,697 1,334

Fonte: Dados de Pesquisa

Tabela 21. Centralidade absoluta por sexo

0,062-1,910

 
Tabela 22 

 
No que se refere à variável experiência de trabalho remunerado observa-se, na 

tabela 22, que a centralidade absoluta do trabalho variou segundo a experiência de trabalho 

remunerado (t=-2,01, para P-valor=0,05). Houve uma diferença significativa entre as 
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médias dos dois grupos (alunos com experiência de trabalho remunerado e sem experiência 

anterior).  

 

Experiência de 

trabalho remunerado
Média

Desvio 

Padrão
Teste t

Nível de 

Significância

Sim 4,220 1,610

Não 4,920 0,860

Fonte: Dados de Pesquisa

Tabela 22. Centralidade absoluta por experiência de trabalho remunerado

-2,000 0,050

 
Tabela 23 

 

Na tabela 23, foi possível identificar, entre os alunos sem experiência de trabalho 

remunerado, uma tendência a atribuir valores entre 4, 5 e 6. A maior parte dos alunos 

atribui nota 4, considerada medida de tendência central. A hipótese levantada é que os 

alunos sem experiência apresentam dúvidas em relação à importância deste trabalho na sua 

vida. Por outro lado, os alunos que tiveram experiência anterior de trabalho remunerado 

atribuem, em sua maioria, uma importância maior ao trabalho na incubadora (moda=5) 

  
 

1 2 3 4 5 6 7

Sim 6 2 2 5 19 7 0 41

Não 0 0 0 5 4 4 0 13

Total 6 2 2 10 23 11 0 54

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 23. Distribuição dos alunos segunda a centralidade absoluta atribuída ao 

trabalho nas ITCPs

Qual a importância do trabalho na 

incubadora em sua vida? (1 a 7)

Você já teve ou tem 

alguma experiência 

de trabalho 

remunerado?

Total

  

1 2 3 4 5 6 7

Sim 6 2 2 5 19 7 0 41

Não 0 0 0 5 4 4 0 13

6 2 2 10 23 11 0 54

Qual a importância do trabalho na 

incubadora em sua vida?(1 a 7)

Você já teve ou tem 

alguma experiencia de 

trabalho remunerado?

Total

Total

Tabela 22: Distribuição dos alunos segunda a centralidade absoluta atribuída ao rabalho 

nas ITCPs

Fonte: Dados da pesquisa

 
Tabela 24 

 
  Em relação à experiência de trabalho voluntário, observa-se, na tabela 24, que não 

houve diferença entre as médias dos grupos em relação à centralidade atribuída ao trabalho 

nas ITCPs (t=-1,297, para P-valor=0,20).  
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Experiência de 

trabalho voluntário
Média

Desvio 

Padrão
Teste t

Nível de 

Significância

Sim 4,220 1,670

Não 4,697 1,334

Fonte: Dados de Pesquisa

Tabela 24. Centralidade absoluta por trabalho voluntário

-1,140 0,260

 
Tabela 25 

A fim de verificar se existiam diferenças significativas entre as áreas do 

conhecimento e centralidade absoluta atribuída ao trabalho nas ITCPs, realizou-se teste 

ANOVA. Considerando P-Valor=0,05, observou-se que não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos (F=1,64, para P-Valor=0,19).  

Apesar da diferenças entre os grupos não ser significativa, há uma tendência 

observada na tabela 25 que os alunos de ciências exatas atribuam menor valor a 

importância do trabalho nas ITCPs. Como hipótese, acredita-se que haja um menor 

interesse dos alunos dos cursos de ciências exatas por atividades sociais, uma vez que, 

como relado anteriormente, é pequena a participação desses em projetos desse cunho.  

 

Áreas do 

conhecimento
Média

Desvio 

Padrão
P Significância

Ciências 

Biológicas e da 

Saúde

4,22 1,302

Ciências Exatas e 

Tecnológicas
3,33 2,082

Ciências Humanas 4,05 1,747

Ciências Sociais 

Aplicadas
4,87 1,254

Total 4,39 1,522

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 25. Distribuição da centralidade absoluta segundo área do conhecimento

1,648 0,19

 
Tabela 26 

 
Em relação às variáveis idade e renda dos extensionistas, optou-se por realizar teste 

de correlação de Pearson, buscando possíveis correlações entre estas e a centralidade 

absoluta atribuída ao trabalho. Na tabela 26, observa-se que há correlação negativa 

moderada entre idade e centralidade atribuída ao trabalho nas ITCPs (P-Valor=0,001, para 

r=-0,45). Ou seja, quanto maior a idade, menor a importância atribuída ao trabalho 

desenvolvido na ITCP.  
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Esse resultado reafirma a hipótese de que a experiência de trabalho e a maturidade 

influenciam na centralidade atribuída ao trabalho na ITCP. Outra suposição levantada é 

que, com o passar dos anos, a preocupação com o retorno financeiro da carreira se torne 

cada vez mais importante e contribua para a busca de um trabalho que garanta sustento e 

estabilidade, o que, geralmente, não ocorre nos trabalhos das ITCPs. 

 

Centralidade P

Idade -0,45*** 0,001

Renda Familiar - 0,4

Fonte: Dados da pesquisa

*** Significativo em nível de 0,001

Tabela 26. Correlação entre Centralidade 

Atribuída, Idade e Renda Familiar

 
Tabela 27 

 
Em relação à renda familiar, não se encontrou correlação entre esta e a centralidade 

atribuída ao trabalho na ITCP (P-Valor=0,4). 

 

2. Atributos valorativos e descritivos do significado do trabalho nas ITCPs 

 

Para a análise dos atributos descritivos e valorativos do trabalho nas ITCPs optou-

se pela análise de correspondência. A análise de correspondência é uma técnica estatística 

multivariada adequada à análise de Escala Likert, que permite medir e visualizar o grau de 

associação entre um conjunto de categorias de variáveis, bem como a redução dimensional 

(Colugnati, 2001)  

A representação gráfica obtida através da análise de correspondência possibilita 

visualizar a distribuição das variáveis na sua relação com todas as outras. Cada categoria 

de cada variável é representada por um ponto, e as distâncias entre os pontos representam 

as relações entre as variáveis que se deseja analisar (Greenacre, 1987). 

Essa técnica permite avaliar o contingenciamento de variáveis categóricas, 

examinando a “nuvem” de pontos formada numa dimensão desejada. Já a dispersão desses 

pontos no espaço possibilita examinar a semelhança entre os perfis dos indivíduos ou 

variáveis (Neri, Soares, 2004).  
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As associações entre as variáveis são determinadas através do cálculo da distância 

do qui-quadrado entre as diferentes categorias das variáveis e entre os indivíduos. Essas 

associações são representadas graficamente, facilitando a interpretação das estruturas dos 

dados (Batista et. al., 2000).  

2.1 Análise de correspondência para os atributos valorativos 

Aplicando-se a Análise de Correspondência (AC) para os atributos valorativos do 

significado do trabalho desenvolvido pelos alunos nas ITCPs vinculadas à Rede Nacional, 

obteve-se a seguinte representação: 

 

 

Figura 2. Mapa percentual dos atributos valorativos de significado do trabalho nas 

ITCPs 
Tabela 28 

Os eixos 1 e 2 representam, em um espaço bidimensional, a distribuição geométrica 

das respostas às questões sobre os atributos valorativos  do significado do trabalho nas 

incubadoras. 

Observa-se, a partir da Figura 2, que o eixo 1 explica 86,45% da variação entre os 

dados, enquanto que o eixo 2 explica 6,17%. Percebe-se, assim, que os dois eixos juntos 

explicam 92,62% da distribuição das respostas. Isso indica que a distribuição das questões 

ao longo dos eixos 1 e 2 representa 92,62% da variação das respostas aos atributos 

Eixo 1 (86,45%) 
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valorativos do questionário sobre o significado do trabalho nas ITCPs. Entretanto, o 

aspecto que mais se destaca na figura, diz respeito ao componente 1 no qual encontramos 

grande distancia entre as questões 6, 25, 26, 32, 35 e as demais. 

Analisando a Figura 2, é possível concluir que essas questões, que mais se 

distanciaram do conjunto, pesam mais intensamente para o ideal do trabalho nas 

incubadoras. Apresentam-se as suas respectivas contribuições (ctr): Questão 6- 

Possibilidade de construir propostas em conjunto (ctr=0,174); Questão 25- Conscientização 

dos direitos e deveres dos cidadãos (ctr=0,153); Questão 26- Busca de desenvolvimento 

efetivo e transformador da população (ctr=0,137); Questão 32- Possibilidade de participar 

de todas as etapas do trabalho: do planejamento à execução (ctr=0,197); Questão 33- 

Possibilidade de gerar autonomia aos grupos incubados (ctr=0,181).  

As demais questões demonstraram disposição oposta às anteriores, porém com 

menor influencia, tendendo a um não posicionamento ou neutralidade dos estudantes. 

Pode-se dizer que estas seriam assertivas que os alunos não sentem problemas e as 

anteriores seriam questões mais representativas do ideal do trabalho nas ITCPS: são 

aspectos que os extensionistas gostariam de vivenciar, o que não acontece por isso o seu 

aspecto negativo. 

2.2 Análise de correspondência para os atributos descritivos 

Aplicando-se a Análise de Correspondência (AC) para os atributos descritivos do 

significado do trabalho desenvolvido pelos alunos nas ITCPs vinculadas à Rede Nacional, 

obteve-se a seguinte representação: 

 



  79 

  

Figura 3. Mapa percentual dos atributos descritivos de significado do trabalho nas 

ITCPs 
Tabela 29 

Observa-se, a partir da Figura 3, que o eixo 1 explica 36,16% da variação entre os 

dados, enquanto que o eixo 2 explica 33,38. Percebe-se, assim, que os dois eixos explicam 

69,54% da variação das respostas dos atributos descritivos do questionário sobre o 

significado do trabalho nas ITCPs. 

Analisando a figura é possível concluir que as questões que apresentaram maior 

contribuição da variabilidade das respostas foram: Questão 1. Contato com uma nova 

realidade social (ctr=0,118); Questão 2.  Possibilidade de aprendizado (ctr= 0,129); 

Questão 9. Direito de participação (ctr=0,039);  Questão 12. Novo olhar sobre os saberes 

teóricos e práticos (ctr=0,034); Questão 31. Prazer no trabalho (ctr=0,046); Questão 29. 

Consciência da minha responsabilidade com o meio ambiente (ctr=0,180); 24. 

Sensibilidade para os problemas sociais do meu país (ctr=0,089); Questão 22. 

Desenvolvimento de uma visão crítica da sociedade (ctr =0,046); Questão 17. Construção 

de ações voltadas para os movimentos sociais (ctr=0,045); Questão 27. Apoio da 

Universidade (ctr=0,068), Questão 32. Possibilidade de participar de todas as etapas do 

trabalho: do planejamento a execução (ctr= 0,051); 10. Valorização do meu trabalho 
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(ctr=0,056); Questão 11. Ampliação das minhas possibilidades de atuação (ctr= 0,073); 

Questão 7. Participação ativa na gestão das atividades (ctr=0,110). 

As questões supracitadas apresentaram representam os extremos em relação ao eixo 

1 e eixo 2. Estas podem ser consideradas questões mais representativas do real do trabalho 

nas ITCPS.  

As demais questões foram consideradas com contribuição pouco relevante. Pode-se 

dizer que os extensionistas não sentem muitos problemas no que diz respeito a essas. 

Os dados levaram a questionamentos sobre diferenças de resultados entre atributos 

descritivos e valorativos, bem como possíveis relações dos resultados encontrados e área 

do conhecimento.  

Com o objetivo de compreender esse questionamento, foi realizada, no primeiro 

momento, a sobreposição dos resultados dos atributos descritivos e valorativos do trabalho 

nas ITCPs. Em um segundo momento, realizou-se a sobreposição dos pontos relativos às 

questões dos atributos valorativos e descritivos do significado do trabalho nas ITCPs e dos 

pontos correspondentes a área do conhecimento. Apresenta-se abaixo os resultados. 

 

2.3 Diferenças e similaridades entre atributos descritivos e valorativos do trabalho 

nas ITCPs 

 

A figura 4 apresenta recortes da sobreposição dos pontos relativos às questões dos 

atributos valorativos e descritivos do significado do trabalho nas ITCPs, a fim de verificar, 

a partir da distribuição das variáveis, a similaridade (ou dissimilaridade) entre as questões.  
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Figura 4. Recorte do mapa percentual da sobreposição dos atributos valorativos e 

descritivos de significado do trabalho nas ITCPs. 
Tabela 30 

A partir da figura, foi possível perceber que as assertivas as quais os resultados para 

o real e o ideal do trabalho nas incubadoras mais se aproximaram foram: Q1. Contato com 

uma nova realidade social; Q2. Possibilidade de aprendizado; Q4. Possibilidade de troca de 

diversas áreas do conhecimento; Q5. Possibilidade de contribuir para melhoria da 

qualidade de vida de pessoas carentes; Q6. Possibilidade de construir propostas de trabalho 

em conjunto; Q8. Reflexões sobre o mundo do trabalho; Q10. Valorização do meu 

trabalho; Q13. Exercício da solidariedade; Q14. Prática do conhecimento recebido; Q18. 

Desenvolvimento de posturas responsáveis e comprometidas; Q24. Sensibilidade para os 

problemas sociais do meu país; Q25. Conscientização dos direitos e deveres dos cidadãos; 

Q26. Busca de desenvolvimento efetivo e transformador da população; Q29. Consciência 

da minha responsabilidade com o meio ambiente; Q30. Prática dos princípios da economia 

solidária e Prazer no trabalho. 

A partir da figura, pode-se inferir que no diz respeito aos conhecimentos 

desenvolvidos a partir do contato com uma nova realidade, os extensionistas os 

aproximaram dos resultados idealizados. O exercício da cidadania e a valorização dos 

trabalhos realizados, também foram considerados aspectos nos quais o ideal do trabalho se 

aproxima do real.  

Em contraposição, as questões nas quais visualizamos maior distanciamento entre 

os resultados de atributos valorativos e descritivos foram: Q7. Participação ativa na gestão 

das atividades; Q11. Ampliação das minhas possibilidades de atuação; Q12. Novo olhar 

sobre os saberes teóricos e práticos; Q16. Compreensão do saber popular; Q22. 

Desenvolvimento de uma visão crítica da sociedade e Q27. Apoio da Universidade.  

Ou seja, há uma dissimilaridade entre o que é idealizado pelos extesionistas e o que 

realmente acontece. Como exemplos têm-se: Menor participação na gestão das atividades 

do que o ideal, menor apoio da universidade do que os alunos acreditam que seria 

necessário, menor compreensão do saber popular e desenvolvimento de uma visão crítica 

da sociedade maior do que o esperado.   

 

2.4 Análise de correspondência do ideal do trabalho nas incubadoras e suas relações 

com área do conhecimento 
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Na Figura 5, os atributos valorativos do significado do trabalho estão dispostos nas 

linhas e, nas colunas, estão dispostas as áreas do conhecimento.  

 

Figura 5. Mapa dos atributos valorativos de significado do trabalho em relação às áreas de 

conhecimento 
Tabela 31 

A figura apresenta a sobreposição obtida via Análise de Correspondência dos 

pontos relativos às questões dos atributos valorativos do significado do trabalho nas ITCPs 

e dos pontos correspondentes a área do conhecimento, com o objetivo de verificar, a partir 

da distribuição das variáveis, a similaridade (ou dissimilaridade) entre questões e áreas do 

conhecimento. 

As questões do ideal do trabalho nas incubadoras que mais se aproximaram dos 

cursos da área das Ciências Exatas e Tecnológicas foram: Questão 20. Desenvolvimento da 

criatividade, inovação e imaginação; Questão 23. Orientação dos professores; Questão 28. 

Autonomia nas minhas ações.  

No que diz respeito à área das Ciências Biológicas e da Saúde, as questões que mais 

se aproximaram desta foram: Questão 7. Participação ativa na gestão das atividades; 

Questão 11. Ampliação das minhas possibilidades de atuação; Questão 22. 

Desenvolvimento de uma visão crítica da sociedade.  

Em relação às Ciências Sociais Aplicadas as questões que mais se aproximaram 

desta foram: Questão 33. Possibilidade de gerar autonomia para os grupos incubados; 

Eixo 1 (46, 99%) 
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Questão 4. Possibilidade de troca com diversas áreas do conhecimento; Questão 12. Novo 

olhar sobre os saberes teóricos e práticos; Questão 13. Exercício da solidariedade; Questão 

16. Compreensão do saber popular; Questão 30. Prática dos princípios da economia 

solidária. 

As questões que mais se aproximaram aos cursos da área de Ciências Humanas 

foram: Questão 3. Possibilidade de compartilhar com a comunidade o conhecimento 

recebido na universidade; Questão 12. Novo olhar sobre os saberes teóricos e práticos; 

Questão 14. Prática do conhecimento recebido; Questão 15. Possibilidade de desenvolver a 

minha iniciativa (pró-atividade); Questão 16. Compreensão do saber popular; Questão 30. 

Prática dos princípios da economia solidária; Questão 32. Possibilidade de participar de 

todas as etapas do trabalho: do planejamento à execução; Questão 34. Possibilidade de 

desenvolver um modelo de trabalho baseado na gestão coletiva. 

A partir desta distribuição, observa-se que cada área do conhecimento idealiza 

diferentes aspectos de significado do trabalho nas ITCPs. Nas ciências exatas e 

tecnológicas os pontos mais significativos dizem respeito à forma de ação e condições para 

o desenvolvimento do trabalho; nas ciências biológicas e da saúde aos ganhos com a 

atividade; nas ciências sociais aplicadas ao desenvolvimento da cidadania e a troca de 

conhecimentos e nas ciências humanas o desenvolvimento da gestão coletiva e da 

participação e valorização dos diferentes saberes.   

Algumas questões do ideal do trabalho para as áreas Exatas e Tecnológicas e 

Biológicas se aproximam. Esses aspectos diferenciam-se dos pontos levantados pela área 

da Ciências Sociais Aplicadas, que estão mais próximos aos aspectos valorizados nas 

Ciências Humanas. 

2.5 Análise de correspondência do real do trabalho nas incubadoras e suas relações 

com área do conhecimento 

 

Na Figura 6, os atributos descritivos do significado do trabalho estão dispostos nas 

linhas e, nas colunas, estão dispostas as áreas do conhecimento.  
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Figura 6. Mapa dos atributos descritivos de significado do trabalho em relação às áreas de 

conhecimento 
Tabela 32 

A figura apresenta a sobreposição obtida via Análise de Correspondência dos 

pontos relativos às questões dos atributos descritivos do significado do trabalho nas ITCPs 

e dos pontos correspondentes a área do conhecimento, com o objetivo de verificar, a partir 

da distribuição das variáveis, a similaridade (ou dissimilaridade) entre questões e áreas do 

conhecimento. 

As questões do real do trabalho nas incubadoras que mais se aproximaram dos 

cursos da área das Ciências Exatas e Tecnológicas foram Questão 27. Apoio da 

Universidade; Questão 32. Possibilidade de participar de todas as etapas do trabalho: do 

planejamento à execução; Questão 33. Possibilidade de gerar autonomia para os grupos 

incubados; Questão 34. Possibilidade de desenvolver um modelo de trabalho baseado na 

gestão coletiva. 

 Assim como foi observado no ideal do trabalho, os pontos mais significativos 

dizem respeito às possibilidades de atuação e condições para o desenvolvimento do 

trabalho. Entretanto, ressaltam-se, no real do trabalho nas ITCPs as assertivas que dizem 

respeito à possibilidade de gerar autonomia para os grupos incubados e de desenvolver um 

modelo de trabalho baseado na gestão coletiva. 
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Em relação às Ciências Biológicas e da Saúde especificamente em relação ao real 

do trabalho, destacam-se as assertivas: Questão 1. Contato com uma nova realidade social; 

Questão 9. Direito de participação; Questão 10. Valorização do meu trabalho; Questão 13. 

Exercício da solidariedade; Questão 18. Desenvolvimento de posturas responsáveis e 

comprometidas. Pode-se dizer que esses aspectos devem emergir a partir do contato com a 

realidade social precarizada. 

No que diz respeito às Ciências Sociais Aplicadas, as questões que mais se 

aproximaram desta foram: Questão 1. Contato com uma nova realidade social; Questão 2. 

Possibilidade de aprendizado; Questão 9. Direito de participação; Questão 10. Valorização 

do meu trabalho; Questão 13. Exercício da solidariedade; Questão 18. Desenvolvimento de 

posturas responsáveis e comprometidas; Questão 20. Desenvolvimento da criatividade, 

inovação e imaginação. 

As questões que mais se aproximaram aos cursos da área de Ciências Humanas 

foram: Questão 19. Auto-realização; Questão 20. Desenvolvimento da criatividade, 

inovação e imaginação; Questão 28. Autonomia nas minhas ações; Questão 29. 

Consciência da minha responsabilidade com o meio ambiente. 

Tanto nos cursos das áreas de Ciências Sociais Aplicadas quanto nas Ciências 

Humanas, reafirma-se a aproximação com os atributos do ideal do trabalho nas ITCPs que 

dizem respeito ao desenvolvimento da cidadania, troca de conhecimentos, valorização dos 

diferentes saberes e desenvolvimento da gestão coletiva e da participação. Como atributos 

específicos do real do trabalho ressaltam-se o desenvolvimento da criatividade e inovação 

e a responsabilidade e comprometimento com o trabalho, o que deve ocorrer devido às 

necessidades da realidade de trabalho que exige, muitas vezes devido às situações 

emergenciais, inusitadas e desafiadoras, posicionamentos inovadores e responsáveis dos 

estudantes.  

2.6 Os atributo descritivos e valorativos do significado do trabalho nas ITCP: 

Possíveis agrupamentos  

 

 A fim de realizar o agrupamento das questões sobre o significado do trabalho nas 

incubadoras, optou-se pela análise de correspondência como um método adequado para 

esta.  

 A AC possibilita que o pesquisador resolva uma série limitações estatísticas das 

variáveis do tipo qualitativas/categóricas, ou seja, sua quantificação, sem violar os 
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princípios estatísticos de técnicas desenvolvidas para dados quantitativos, como no caso de 

utilização da análise fatorial e análise discriminante para tais tipos de variáveis (Hoffman 

& Franke, 1986). 

 Vale ressaltar que AC tem como objetivo a redução dimensional, admitindo uma 

análise concomitante de diversas variáveis. Esse aspecto a torna indicada para identificar 

relações sistemáticas, de interdependências entre variáveis (Cunha, 2000; Hair, Anderson, 

Tatham, & Black, 2005). 

 

2.7 Fatores dos atributos valorativos do significado do trabalho nas ITCPs 

 

A fim de identificar os agrupamentos (ou fatores) dos atributos valorativos partiu-se 

do eixo 1,  que explica a maior parte da variação entre os dados. Estabeleceu-se o intervalo 

de 0,5 para os atributos valorativos. Apresenta-se, na figura 7, os agrupamentos 

encontrados. 

 

Figura 7. Agrupamentos do mapa dos atributos valorativos de significado do trabalho 

 

Uma vez que 29 contribuições das questões relativas aos atributos valorativos 

foram menores ou iguais a 0,010,  considerou-se o agrupamento de todas um fator. Este 
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aglomerado de questões com contribuições pequenas contribui para inércia do eixo. 

Entretanto, vale ressaltar que as médias encontradas para cada uma das questões estão 

acima de 3,04, podendo-se afirmar que são aspectos importantes no ideal do trabalho das 

ITCPs. Apresenta-se na tabela 27.  

Questões Contribuição Média

01. Contato com uma nova realidade social 0,008 3,700

02. Possibilidade aprendizado 0,010 3,720

03. Possibilidade de compartilhar com a comunidade o 

conhecimento recebido na universidade
0,000 3,560

04. Possibilidade de troca com diversas áreas de conhecimento 0,007 3,760

05. Possibilidade de contribuir para melhoria da qualidade de vida 

de pessoas carentes
0,001 3,460

06. Participação ativa na gestão das atividades 0,000 3,430

07. Reflexões sobre o mundo do trabalho 0,002 3,480

08. Direito participação 0,006 3,690

09. Valorização do meu trabalho 0,009 3,670

10. Ampliação das minhas possibilidades de atuação 0,002 3,460

11. Novo olhar sobre os saberes teóricos e práticos 0,007 3,560

12. Exercício de solidariedade 0,005 3,690

13. Prática do conhecimento recebido 0,007 3,630

14. Possibilidade de desenvolver a minha iniciativa(pró-atividade) 0,007 3,630

15. Compreensão do saber popular 0,010 3,700

16. Construção de ações voltadas para os movimentos sociais 0,003 3,570

17. Desenvolvimento de posturas responsáveis e comprometidas 0,004 3,650

18. Auto-realização 0,001 3,480

19. Desenvolvimento da criatividade, inovação e imaginação 0,002 3,330

20. Garantia de continuidade das ações desenvolvidas 0,003 3,330

21. Desenvolvimento de uma visão crítica da sociedade 0,010 3,570

22. Orientação dos professores 0,007 3,390

23. Sensibilidade para os problemas sociais do meu país 0,006 3,480

24. Apoio da Universidade 0,009 3,440

25. Autonomia nas minhas ações 0,009 3,040

26. Consciência da minha responsabilidade com o meio ambiente 0,007 3,460

27. Prática dos princípios da economia solidáia 0,006 3,700

28. Prazer do trabalho 0,004 3,560

29. Possibilidade de desenvolver um modelo de trabalho baseado 

na gestão coletiva
0,008 3,610

Tabela 27. Fator valorativo 1 - Atuação, necessidades e resultados

 

Tabela 33 

O fator valorativo 1 foi nomeado Atuação, necessidades e resultados. As questões 

que o compõe o fator ressaltam aspectos relacionados participação ativa na gestão das 
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atividades, trabalho coletivo e que vise à geração de autonomia e o desenvolvimento 

transformador e cidadão dos grupos incubados. Segundo os extensionistas, estes 

apresentam forte importância para o desenvolvimento do trabalho nas ITCPs. 

 

Questões Contribuição Média

01. Possibilidade de construir propostas de trabalho em conjunto 0,197 3,740

02. Conscientização dos direitos e deveres dos cidadãos 0,153 3,540

03. Busca do desenvolvimento efetivo e transformador da 

população
0,153 3,480

04. Possibilidade de participar de todas etapas do trabalho: do 

planejamento à execução
0,197 3,670

05. Possibilidade de gerar autonomia para os grupos 0,129 3,700

Tabela 28. Fator valorativo 2 - Resultados esperados na atuação nos empreendimentos

Tabela 34 

 Na tabela 28, apresenta-se as questões que compõem o fator valorativo 2.  Este diz 

respeito, principalmente aos resultados que se espera obter na atuação nos 

empreendimentos. Esses aspectos apresentaram alta contribuição e médias ainda maiores 

que o anterior. Tendo em vista essas contribuições, acredita-se que a sustentabilidade dos 

empreendimentos, o desenvolvimento da população e da participação em todas etapas 

desse processo, são aspectos essenciais do trabalho nas incubadora para os extensionistas 

pesquisados.  

 

2.8 Fatores dos atributos descritivos do significado do trabalho nas ITCPs 

Para realizar o agrupamentos (ou fatores) dos atributos descritivos, partiu-se dos 

eixos 1 e 2, uma vez que ambos apresentam contribuições significativas para a variação 

dos dados. 

Nesse sentido, foram identificados os pontos extremos em cada um dos eixos e 

utilizado o critério de proximidade em relação aos quadrantes. Em seguida, levantou-se a 

contribuição de cada uma das questões. 

Apresenta-se abaixo, o mapa dos atributos descritivos e seus respectivos 

agrupamentos: 
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Figura 8. Agrupamentos do mapa dos atributos descritivos de significado do trabalho 

Tabela 35 

O primeiro fator descritivo encontrado foi nomeado de Possibilidades do trabalho 

na incubadora. Este é apresentado na tabela 29. 

Questões Contribuição Média

01. Contato com uma nova realidade social 0,118 3,070

02. Possibilidade aprendizado 0,129 3,110

03. Novo olhar sobre os saberes teóricos e práticos 0,034 2,870

04. Prazer no trabalho 0,046 2,910

05. Direito participação 0,039 2,890

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 29. Fator 1 - Importância do trabalho na Incubadora
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As questões agrupadas apresentam as altas contribuições nas questões Q1. Contato 

com uma nova realidade social e Q2. Possibilidade de aprendizado. Todas as médias estão 

acima de 2,89. Pode-se concluir que elas denotam, para os extensionistas, as principais 

possibilidades oferecidas no trabalho das ITCP, como: Aprendizado, contato com uma 

nova realidade social, prazer na atividade, direito de participação e desenvolvimento de um 

novo olhar sobre os saberes teóricos e práticos.  

O segundo fator encontrado foi nomeado Desenvolvimento da cidadania e 

solidariedade, sendo apresentado na tabela abaixo: 

 

Questões Contribuição Média

01. Desenvolvimento de uma visão crítica da sociedade 0,046 2,810

02. Sensibilidade para os problemas sociais no meu país 0,013 2,940

03. Consciência da minha responsabilidade com o meio 

ambiente
0,180 2,760

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 30. Fator 2 - Desenvolvimento da consciência política e solidariedade

 

Tabela 36 

Esse fator foi composto por questões que se agruparam perante a temática da 

solidariedade e consciência política.  No fator, a consciência da minha responsabilidade 

com o meio ambiente aparece com a maior contribuição. A maior média entre as questões 

está associada à sensibilidade para os problemas sociais do país, seguida pelo 

desenvolvimento da visão crítica da sociedade. Esses aspectos podem contribuir para o 

exercício da cidadania. 

 A tabela 31 apresenta o terceiro fator dos atributos descritivos do trabalho nas 

incubadoras, sendo eles: Apoio da Universidade, Possibilidade de participar de todas as 

etapas do trabalho: do planejamento à execução e Construção de ações voltadas para os 

movimentos sociais.  
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Questões Contribuição Média

01. Apoio Universidade 0,068 2,300

02. Possibilidade participar de todas etapas do trabalho: 

do planejamento à execução
0,051 2,600

03. Construção ações voltadas movimentos sociais 0,045 2,330

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 31. Fator 3 - Funcionamento Incubadora

 

 

 Tendo em vista as questões que ele representa, optou-se por nomear o fator de 

Funcionamento da Incubadora. As primeiras questões dizem respeito à forma de 

organização das incubadoras: seus apoios e participação dos extensionistas em sua gestão 

interna, e a terceira, ao direcionamento de suas ações. Analisando as médias encontradas, 

pode-se dizer que esses são pouco vivenciados no dia-a-dia das ITCPs. 

 Como indicado na tabela 32, o quarto e último fator descritivo foi nomeado Formas 

de atuação nas incubadoras. As questões que o compõe ressaltam aspectos relacionados à 

participação ativa na gestão e possibilidades de desenvolvimento no trabalho e a 

valorização deste. Analisado as médias encontradas, esses aspectos parecem ocorrer apenas 

parcialmente nas ITCPs. 

 

Questões Contribuição Média

01. Participação ativa na gestão das sociedades 0,110 2,560

02. Valorização do meu trabalho 0,056 2,590

03. Ampliação das minhas possibilidades de atuação 0,073 2,690

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 32. Fator 4 -  Formas de Atuação nas incubadoras

 

Tabela 37 

3. Análises de clusters dos atributos valorativos e descritivos significado do trabalho 

nas ITCPs 

 

A fim de verificar se os extensionistas poderiam ser agrupados segundo 

proximidade de resultados de atributos descritivos e valorativos do trabalho nas ITCPs 

realizou-se a análise de cluster dos fatores. 
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A análise de cluster visa “agregar objetos com base nas características que eles 

possuem” (Hair et.al., 2005). Para as análises, partiu-se do pressuposto de que se tem n 

aglomerados que serão agrupados por similaridade, até formar um aglomerado apenas.  

O método utilizado o Ward. Como medida de similaridade empregou-se a distância 

euclidiana. A fim de definir o número de conglomerados foi utilizado o gráfico dos passos 

dos agrupamentos em relação ao nível de distância. Levantou-se, no ponto de salto, a 

formação de três conglomerados para os atributos descritivos que serão apresentados na 

tabela abaixo:  

 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Fator 1 3,046 3,472 1,818

Fator 2 2,645 3,37 1,727

Fator 3 1,916 2,95 1,363

Fator 4 2,156 3,074 1,318

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 33 - Conglomerado dos atributos descritivos do significado do 

trabalho nas incubadoras

 

Tabela 38 

O primeiro cluster foi denominado Sem investimento e ácritico, uma vez que as 

médias para os fatores 2, 3 e quatro estão entre 1,91 e 2,64, o que pode indicar um não 

posicionamento dos extensionistas. Este foi verificado nos aspectos relacionados à geração 

do conhecimento, da solidariedade e cidadania, à forma de organização das incubadoras: 

seus apoios e participação dos extensionistas em sua gestão interna e ao direcionamento de 

suas ações.  O único foi fator em que verificou-se maior posicionamento dos extensionistas  

foi o primeiro, relacionado as possibilidades oferecidas no trabalho das ITCP, como: 

Aprendizado, contato com uma nova realidade social, prazer na atividade, direito de 

participação e desenvolvimento da sensibilidade para os problemas sociais do país.  

O segundo cluster foi denominado Positivo-realizador, pois as médias para todos 

os fatores foram os maiores entre os clusters, estando acima de 2,95. Os aspectos que mais 

se destacam dizem respeito às oportunidades oferecidas no trabalho nas ITCPs, a troca de 

conhecimentos e desenvolvimento da cidadania.  

O último cluster de atributos descritivos foi nomeado de Crítico-Negativo, sendo a 

média encontrada para todos os fatores menor que 1,8. Isso indica que os fatores descritos 
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acima são pouco encontrados no real do trabalho nas incubadoras, sendo os menores 

valores relacionados à autonomia das ações, a auto-realização, ao compartilhar 

conhecimentos e a orientação dos professores. 

Em relação aos atributos valorativos do trabalho nas ITCPs, Levantou-se, no ponto 

de salto, a formação de dois conglomerados que serão apresentados na tabela 34: 

 

Cluster 1 Cluster 2

Fator 1 3,830 2,260

Fator 2 2,700 2,470

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 34 - Conglomerado dos atributos descritivos do 

significado do trabalho nas incubadoras

 

Tabela 39 

O primeiro cluster dos atributos valorativos foi denominado Otimista-crítico, uma 

vez que apresentou média alta nas questões que dizem respeito ao fator 1 “Atuação, 

necessidades e resultado” e média intermédia no fator 2 “Resultados Esperado. Pode-se 

dizer que este aglomerado idealiza um trabalho participativo, no qual haja troca de 

conhecimentos entre todos, gerando grande aprendizado através do exercício da cidadania. 

Entretanto, no que diz respeito aos resultados esperados as ações, estes seriam 

intermediários.  

O segundo cluster apresenta médias intermediárias no que diz respeito aos dois 

fatores, denotando que, segundo os extensionistas, não espera-se muito dos trabalho nas 

incubadoras no que diz respeito a gestão coletiva e autônoma, ao exercício da cidadania, a 

possibilidade de aprendizado. Nesse sentido, o agrupamento foi denominado Crítico-

negativo. 

 

4. Resultado da análise de conteúdo 

 

As respostas dos extensionistas em relação ao significado do trabalho nas 

incubadoras e trabalho profissional foram submetidas à análise de conteúdo definida por 

Bardin (1994). Seguindo as indicações da autora, foi realizada a leitura flutuante das 

respostas, os dados foram compilados e, por fim, realizou-se a categorização ou 

classificação dos elementos segundo similaridades de conteúdo.  
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Participaram dessa etapa 8 alunos de diferentes universidades públicas e privadas. 

Buscou-se, com as entrevistas obter representantes de todas as regionais das ITCPs, sendo 

que se obtiveram respostas de três representantes da regional sudeste, dois da regional sul, 

um da regional norte, um da regional nordeste e um da centro-oeste. 

A seguir, são apresentados os resultados das análises das questões da entrevista. 

4. 1. Análise de conteúdo quanto à relação dos extensionistas com o conhecimento   

Os extensionistas ressaltaram como ponto principal dos trabalhos desenvolvidos 

nas incubadoras a relação estabelecida com o conhecimento, reafirmando os resultados 

encontrados na pesquisa qualitativa desenvolvida anteriormente (Couto, Kemp 2008) e a 

importância do que Santos (2004) denomina de conhecimento pluriuniversitário, 

transdisciplinar, heterogêneo e dialógico.  

Os alunos consideram a experiência nas ITCPs como grande possibilidade de 

aprendizado a partir do contato com uma nova realidade. Esta os permitiu colocar em 

prática o conhecimento recebido na universidade, bem como se deparar com situações nas 

quais tiveram que ir além deste. Eles consideram que o trabalho propiciou uma formação 

diferenciada, o que, segundo a maioria, seria bem avaliado mercado de trabalho: 

 

Na incubadora tenho a oportunidade de desenvolver minhas habilidades e capacidades 

produtivas, me preparando para o mercado de trabalho (entrevistado 1, regional 

sudeste). 

 

Trabalhar na incubadora é uma oportunidade de obter uma experiência prática dos 

temas abordados em sala de aula, além de conhecer a realidade das pessoas e dos 

empreendimentos que elas compõem (entrevistado 2, regional sul) 

 

As atividades desenvolvidas pelos extensionistas estão relacionadas à gestão do 

empreendimento, como: análises econômicos/financeiras, diagnósticos, palestras sobre 

cooperativismo/associativismo, formação jurídica dos empreendimentos, orientações 

técnicas sobre gestão, pesquisas de mercado, plano de negócios, oficinas de livro caixa e 

organização das contas. 

Alguns outros pontos apareceram como centrais nas atividades das incubadoras, 

sendo eles: grupos de estudo, a produção de relatórios e textos teóricos sobre o tema e a 

apresentação em congressos seminários e eventos científicos. Para os extensionistas este 

também é um aspecto central para a formação profissional e para a divulgação dos 

trabalhos desenvolvidos : 
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O nosso trabalho consistia também em  momentos de estudo e formação sobre a região 

que estávamos trabalhando, bem como sobre as temáticas pertinentes ao trabalho 
extensionista, o que era muito importante (entrevistado 8, região nordeste). 

 

Eu vejo o trabalho na incubadora de uma forma bastante positiva, como por exemplo 

trabalhar com pesquisa ,me ajudou a conhecer melhor o universo acadêmico e me abriu 

várias portas (entrevistada 5, regional sudeste). 

 

Para a concretização de todas as atividades desenvolvidas, o contato com diversos 

campos do conhecimento foi considerado fundamental. Nas complexas situações 

vivenciadas era fundamental romper com a separação teoria e prática, bem como 

empreender um esforço interdisciplinar na busca de soluções para os problemas 

encontrados. 

 Os extensionistas relataram que a experiência de trabalhar em equipe 

interdisciplinar possibilitou ampliação do campo de conhecimento e maior valorização dos 

profissionais de diversas áreas: 

 

Como sou formado em Economia, possuo uma visão mais “técnica” das situações que 

aparecem  nos empreendimentos e na própria Incubadora. Esta visão, muitas vezes se 

contrapõe as outras visões que existem na Incubadora, uma vez que o restante do 

contingente presente no dia-a-dia da Incubadora é formado por psicólogas, ou por 

assistentes sociais, e estas profissionais possuem uma visão mais “humana”.  Esta 

divergência tem se mostrado muito positiva, e tem mudado algumas opiniões que eu 

tinha até então, e conformando outras. Uma que mudou diz respeito ao alcance do meu 

trabalho. Embora sempre tenha respeitado a Psicologia, penso que subestimava a 

importância deste profissional no ambiente de trabalho (entrevistado 7, regional sul). 

 

Entretanto, identifica-se também, nessa narrativa, a dificuldade encontrada pelos 

estudantes envolvidos em desenvolver trabalhos efetivamente interdisciplinares, que 

questione o paradigma dominante no qual há uma clara divisão da ciência em disciplinas. 

Esse aspecto parece ser agravado pela falta de organização e gestão coletiva das atividades, 

conforme verificado abaixo: 

 

Por melhores que sejam as intenções de quem trabalha e quer ajudar as outras pessoas, 

quando se resume a parte administrativa, não dá para permitir que alguém que não 

possui conhecimentos técnicos administrativos assuma um trabalho de coordenação e 

gerencia. No meu ponto de vista, deveria haver, no mínimo, uma divisão de 

competências, para que a parte que diz respeito a gerencia dos lugares de trabalho 

ficasse sempre nas mãos de quem estudou para isso (entrevistado 7, regional sul). 

 

É importante ressaltar que, para Santos (2004), as barreiras entre os campos de 

conhecimento estão bem delimitadas e devem ser transpostas para que haja a compreensão 
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da complexa realidade em que vivemos. Nesse sentido, acredita-se que as incubadoras 

possibilitam aos estudantes o questionamento sobre essa nova forma de lidar com o 

conhecimento e a necessidade de buscar a transição do conhecimento universitário para 

pluriuniversitário, sendo o último transdisciplinar e dialógico.   

 

4.2 Análise de conteúdo quanto à solidariedade e cidadania dos estudantes 

Foi possível verificar nas entrevistas o desejo dos extensionistas em contribuir com a 

sociedade no sentido de enfrentamento dos problemas sociais. Nesse sentido, o trabalho 

desenvolvido nas incubadoras se constituiu como importante meio de alcançar os objetivos 

de transformação social através, principalmente de ações educativas e políticas. 

 

É muito gratificante saber que podemos ajudar, por menor que seja o nosso 

conhecimento ele é sempre útil para alguém... (entrevistado 3, regional centro-oeste) 

 

O trabalho na incubadora me fez enxergar outro lado da economia, o lado dos menos 

favorecidos, que tem baixa escolaridade e condições ruins de moradia, e sua dificuldade 

para sair desta situação. Atrás dos números existem pessoas, e é isso que devemos levar 
em consideração (entrevistado 2, regional sul) 

 

Foi possível identificar que as ações desenvolvidas nas ITCPs buscam, em sua 

maioria, marcar socialmente a sua utilidade, se constituindo de forma contra-hegemonica. 

As incubadoras estudadas se consolidaram como um espaço de construção de uma 

extensão universitária engajada na luta por direitos dos envolvidos.  

 

O trabalho desempenhado pela equipe da incubadora representa uma ação concreta na 

realidade desigual e preconceituosa. De fato o meu modo de enxegar o mundo, e de 

atuar nas deficiências que identifico, encontra apoio nas ações da incubadora e me 

fornece o respaldo necessário para continuar acreditando que é possível o 

desenvolvimento solidário e coletivo das pessoas (entrevistado 4, regional norte) 

 

Entretanto, foi possível perceber contradições nas formas de conceber a cidadania 

entre as incubadoras, o que poderia comprometer as ações desenvolvidas.  

 

Existe um conflito interno no que diz respeito ao trabalho que deveria ser 

desempenhado pela Incubadora. Embora quando em reunião todos concordem que a 

função da Incubadora é a de assessorar os empreendimentos, quando se está no dia-a-

dia muitos, comovidos pela situação das pessoas, adotam um comportamento 

assistencialista, que no meu ponto de vista apenas piora a situação daquelas pessoas 

(entrevistado 7, regional sul). 
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Segundo as indicações de Demo (1995), pode-se deduzir que ações de cunho 

assistencialistas estariam próximas do que é denominado de cidadania assistida. Nestas, 

prefere-se a assistência à emancipação, realizando também a reprodução da pobreza 

política, uma vez que as oportunidades não são equalizadas. Mantendo-se a falta de 

consciência política da população, há reprodução da organização social e a marginalização 

social é camuflada. 

Vale ressaltar que, segundo os princípios de trabalho das incubadoras e da 

economia solidária, as ações assistenciais, que não propiciam o desenvolvimento da 

cidadania emancipada, não deveriam ser sustentadas. Encontra-se assim, uma contradição 

no que diz respeito ao ideal de incubadora e a prática desenvolvida nos empreendimentos.  

Questionados sobre o papel da incubadora na sociedade, a resposta de um dos 

alunos  

Para a sociedade, percebo a Incubadora como uma forma de comprovação do 

oferecimento de outro tipo de extensão universitária que não aquela comprometida com 

os interesses das instituições privadas financiadoras de recursos, bem como o tipo de 

extensão assistencialista ou que enxerga a comunidade como objeto de atuação prática 

para o conhecimento teórico. Ou seja, uma extensão universitária verdadeiramente 

preocupada com a alteridade (entrevistado 6, regional sudeste). 

 

Apesar da consciência dos entrevistados da importância de ações que busquem 

efetivamente a emancipação, pode-se dizer que ainda encontram-se, na prática das 

incubadoras, ações assistências que podem reproduzir a desigualdade existente. 

 

4.3 Análise de conteúdo quanto às satisfações do trabalho na incubadora  

O principal motivo de satisfação para os extensionistas nos trabalhos desenvolvidos 

nas incubadoras foi o contato com uma nova realidade social. Ressaltou-se a valorização 

do contato humano, da troca de conhecimentos, da compreensão, do diálogo, e da abertura 

para o convívio com as diferenças.  

 

Minhas satisfações são sentidas especialmente por acreditar que é possível outra forma 

de organização social e relação entre as pessoas, e que, de alguma forma, eu estou 

contribuindo para concretizá-la e disseminá-la para outras pessoas. Ou seja, que é 

possível a transformação da realidade das pessoas com quem trabalhamos e que temos 

papel importante para esta transformação. Bem como de alcançar o objetivo de 

socializar o conhecimento produzido nesta relação entre incubadora e grupos populares 

(entrevistado 6, regional sudeste)  

 

Acredito que com o trabalho na incubadora, tive a oportunidade de conhecer o agreste 

de Pernambuco, bem como a realidade de vida das famílias rurais. Outro elemento 
importante foi a relação com as pessoas: perceber a importância do diálogo e aprender 

quando se está ensinando (entrevistado 8, regional nordeste) 
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Minha formação é afetada no sentido de ganhar experiência de vida a partir do contato 

com os cooperados, vivendo um pouco das suas frustrações e desejos. Além disso, o 

benefício profissional é inegável (entrevistado 1, regional sudeste) 

 

 

Considerado central para que os extensionistas permanecessem satisfeitos com o 

seu trabalho, o resultados de suas ações e reconhecimento e constituíram-se como atributos 

necessários para manter o interesse dos envolvidos. 

 
A maior satisfação é ver que é possível a transformação da realidade das pessoas com 
quem trabalhamos e que temos papel importante para esta transformação. Bem como de 

alcançar o objetivo de socializar o conhecimento produzido nesta relação entre 

incubadora e grupos populares (entrevistado 1, regional sudeste). 

 

Minha principal satisfação no meu trabalho é perceber os resultados positivos que o 

grupo o qual um assessoro vem obtendo. É possível perceber que minha participação 

está surtindo efeito positivo (entrevistado 7, regional sul) 

 

 

4.4 Análise de conteúdo quanto às insatisfações do trabalho na incubadora  

As principais insatisfações com o trabalho nas incubadoras dizem respeito à 

inconstância das atividades e incerteza quanto aos resultados. Muitas vezes os 

extensionistas temem o fim dos trabalhos desenvolvidos.  

 
Para ser sincero, o trabalho na ITCP não alcançou totalmente as minhas expectativas. 

Tive experiências, mas esperava mais. Gostaria de ter tido a oportunidade de construir 

outras atividades nas comunidades rurais, mas a burocracia do financiamento do projeto 

sempre emperrava. Também foram muito poucas as viagens à comunidade nesses oito 

meses de trabalho. Acabava por criar uma distância muito grande entre a equipe e a 

comunidade, de tal forma que quando voltávamos, era necessário recomeçar toda a 

construção (entrevistado 8, regional nordeste). 

 

 

As insatisfações estão relacionadas ao limites de nossas atuações, principalmente pela 

carência de recursos e Políticas Públicas para potencializar e garantir continuidade para 

as ações desenvolvidas pelas Incubadoras (entrevistado 3, regional centro-oeste). 

 
Me deixa insatisfeito o fato de ainda ser limitado o alcance do trabalho da incubadora 

no sentido de mudar a realidade dos empreendimentos (entrevistado 4, regional norte) 

 

 Para além dos aspectos relacionados aos financiamentos e inconstância das 

atividades, a própria organização de trabalho foi motivo de grande insatisfação entre os 

pesquisados. Para os extensionistas, essa desorganização reflete diretamente nas ações 

desenvolvidas no cotidiano dos grupos, dificultando uma ação efetiva e transformadora. 

 
Se considerarmos que quando ingressei como bolsista tinha a expectativa de poder 

ajudar as pessoas a conseguirem alcançar condições melhores de vida, infelizmente a 

Incubadora não vem alcançando minhas expectativas. Os problemas relacionados à 
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organização interna da incubadora faz com que o trabalho desempenhado se desenvolva 

em um nível abaixo do seu potencial.   (entrevistado 4, regional norte) 

 
Minhas insatisfações se referem a parte interna da Incubadora. É possível perceber uma 

grande falta de organização na Incubadora. Além de não haver nenhum tipo de 

planejamento, a Incubadora vive de “sustos” uma vez que a administração se apavora 
com qualquer problema que venha a aparecer. Outro problema que existe é a briga 

interna por parte dos professores. (entrevistado 7, regional sul) 

 

Na minha opinião a Incubadora tem um papel muito importante na medida em que se 

coloca como parte do programa de extensão da Universidade, ela deve transformar o 

conhecimento teórico gerado pela Universidade em conhecimento prático, de forma que 

seja possível ajudar a comunidade. Assim, a Incubadora estaria ajudando a 

Universidade a cumprir com parte de sua obrigação, que é justamente a parte da 

extensão, e também, estaria ajudando a sociedade no seu desenvolvimento. Estar 

tentando implementar uma nova filosofia, é na verdade palco de uma grande “fogueira 

das vaidades”, para ver quem que aparece mais. Decorrente disso aparecem várias 

fofocas no ambiente de trabalho, o que deixa um péssimo mal estar entre as pessoas que 
estão trabalhando. (entrevistado 7, regional sul) 

 

Nesse sentido, reafirma-se os resultados da pesquisa quantitativa na qual 

encontramos um distanciamento entre o ideal de supervisão de professores e apoio da 

universidade e o real. Ambos aparecem em um nível menor do que seria necessário, 

segundo os extensionistas. 

 

4.5 Análise de conteúdo quanto à relação do trabalho na incubadora com o trabalho 

profissional 

 O extensionistas entrevistados relataram em sua, maioria, um desejo de continuar as 

ações desenvolvidas no âmbito de desenvolvimento de políticas que visem melhoria de 

qualidade de vida para a população. Segundo eles, esse interesse foi despertado a partir do 

contato que estabeleceram com os grupos trabalhados nas incubadoras. 

 

Atualmente já trabalho no sentido de construir projetos e políticas públicas para – e com 

– as comunidades indígenas, no sentido de contribuir para uma melhor qualidade de 

vida. Sem dúvida, o trabalho na incubadora contribui com minha inserção profissional, 

no aprendizado do diálogo, da participação, das culturas populares, dentre outros 

elementos (entrevistado 8, regional nordeste).  

 
 

Trabalhar na Incubadora me ajudou a descobrir uma coisa a meu respeito, gosto de 

prestar assessoria, a aparentemente, consigo desempenhar um bom trabalho nessa área. 

Assim, diria que provavelmente, quando sair da Incubadora, devo continuar nesta área. 

(entrevistado 7, regional sul) 
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 Além disso, verificou-se que as atividades desenvolvidas possibilitaram aos 

extensionistas pensar em formas de inserção profissional que visem à transformação da 

universidade.  

 

Me vejo trabalhando como educador na universidade, contribuindo na construção da 

Universidade Popular, numa educação transformadora da realidade do mundo, baseada 

no tripé ensino, pesquisa e extensão.  (entrevistado 8, regional ) 

 

Ressalta-se que essas indicações estariam próximas ao que Santos (2004) acredita 

que seja o papel da extensão para a transformação da universidade. A nova Universidade 

deve ter papel central na luta contra a exclusão social, degradação ambiental e valorização 

da democracia e diferenças culturais, sendo estes aspectos valorizados por alunos que 

trabalharam nas incubadoras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A presente seção tem como objetivo apresentar uma síntese dos principais 

resultados encontrados nesta investigação, indicar as suas contribuições, limites e, 

finalmente, discutir sobre possibilidades de futuras pesquisas sobre a temática. 

 É importante ressaltar que a questão que orientou a investigação foi “quais os 

principais significados do trabalho desenvolvidos nas ITCPs no âmbito da economia 

solidária?” De maneira geral, acredita-se que as discussões apresentadas a partir da 

concepção de Borges (1998) e a elaboração do instrumento sobre o significado do trabalho 

nas incubadoras permitiu uma compreensão mais sistematizada sobre o fenômeno. 

Pode-se constatar que na faceta centralidade relativa do trabalho nas incubadoras 

encontrou-se maior média para a esfera família, em conformidade com pesquisas sobre 

significado do trabalho no Brasil (Tolfo & Piccini, 2007) e investigações realizadas com o 

público universitário (Melo, 2002 e Vilela, 2003).  

O trabalho nas incubadoras aparece como a terceira esfera mais importante para os 

extensionistas, posicionando-se logo após o curso de graduação. Ambos mostraram-se 

importantes para os universitários. Entretanto, levantou-se que quanto maior a idade, 

menor a importância atribuída ao trabalho desenvolvido na ITCPs. Acredita-se que este 

fato esteja associado à preocupação com a carreira e o retorno financeiro através de um 

trabalho que garanta sustento e estabilidade, o que, geralmente, não ocorre nos trabalhos 

das ITCPs. O trabalho nas incubadoras estaria, dessa forma, associado somente à 

possibilidade de formação oferecida na universidade. 
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 Pode-se verificar uma tendência de que os alunos de ciências exatas e tecnológicas 

atribuíssem menor valor à importância do trabalho nas ITCPs. Acredita-se que há um 

menor empenho dos alunos das ciências exatas em atividades de cunho social, fato também 

observado na dificuldade de encontrar alunos desses cursos que participam das 

incubadoras e interessados em contribuir com a presente investigação. Dos 54 alunos que 

participaram da pesquisa, apenas 3 eram dos cursos da área de exatas e tecnológicas. 

Considerando os aspectos supracitados, ressalta-se que seria importante que as 

incubadoras desenvolvessem ações específicas para motivar alunos dos cursos de ciências 

exatas e tecnológicas a participar dos projetos de extensão por elas desenvolvidos. Estes 

alunos têm muito a contribuir para o desenvolvimento de tecnologias sociais para os 

empreendimentos incubados e trabalhar aspectos que envolvam a sustentabilidade destes. 

Em contrapartida, os estudantes teriam a sua formação enriquecida através da construção 

de ações voltadas para as demandas sociais de nosso país.  

No que diz respeito à experiência anterior de trabalho, verificou-se que os grupos 

de os alunos sem experiência de trabalho remunerado e com experiência diferenciaram-se 

em relação à centralidade absoluta atribuída ao trabalho. Em sua maioria, os alunos sem 

experiência de trabalho remunerado demonstraram dúvida em relação à importância do 

trabalho nas ITCPs. Em contraposição, os alunos que tiveram experiência anterior de 

trabalho remunerado atribuíram importância maior ao trabalho na incubadora. Esses 

resultados suscitaram questionamentos sobre uma possível relação entre significado do 

trabalho nas ITCPs e significado do trabalho profissional. Acredita-se que seria 

interessante, em um próximo estudo, verificar possíveis relações entre os construtos, uma 

vez que, devido às limitações de tempo, não foi possível apresentar contribuições sobre 

essas.  

O desenvolvimento do Inventário do Significado do Trabalho nas ITCPs através da 

operacionalização dos atributos descritivos e valorativos do trabalho nas incubadoras 

contribuiu para a identificação das formas de ver o trabalho por elas realizado. Porém, é 

importante ressaltar que a atribuição de significados é um fenômeno complexo e que deve 

ser considerado em suas inúmeras dimensões.  

O Inventário do Significado do Trabalho nas ITCPs consolidou-se como uma 

tentativa de identificar percepções e ações decorrentes das formas como os alunos 

enxergam o trabalho de extensão universitária desenvolvido nas incubadoras. Nessa 

perspectiva, acredita-se que o mesmo apresentou uma contribuição relevante. Entretanto, 

devido ao número insuficiente de respondentes, não foi possível validar o instrumento, o 
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que pode colocar em dúvida a sua validade e confiabilidade. Ressalta-se a necessidade de 

desenvolver novas investigações que busquem a validação do instrumento.  

No que tange os atributos valorativos (ideal) levantados nos inventário, verificou-se 

que algumas questões pesaram mais intensamente nas determinações destes, sendo elas: 

Questão 6- Possibilidade de construir propostas em conjunto; Questão 25- Conscientização 

dos direitos e deveres dos cidadãos; Questão 26- Busca de desenvolvimento efetivo e 

transformador da população; Questão 32- Possibilidade de participar de todas as etapas do 

trabalho: do planejamento à execução; Questão 33- Possibilidade de gerar autonomia aos 

grupos incubados. Pode-se dizer que essas questões apresentam maior influência para os 

extensionistas ao responder o que deveria ser o trabalho nas ITCPs. Acredita-se que eles 

gostariam de vivenciar mais freqüentemente os aspectos supracitados, uma vez que foi 

verificado, na análise de correspondência, um aspecto negativo em suas respostas. 

Já em relação aos atributos descritivos do trabalho nas ITCPs, as assertivas que 

apresentaram maior contribuição da variabilidade das respostas foram: Questão 1. Contato 

com uma nova realidade social; Questão 2.  Possibilidade de aprendizado; Questão 9. 

Direito de participação; Questão 12. Novo olhar sobre os saberes teóricos e práticos; 

Questão 31. Prazer no trabalho; Questão 29. Consciência da minha responsabilidade com o 

meio ambiente; Questão 24. Sensibilidade para os problemas sociais do meu país; Questão 

22. Desenvolvimento de uma visão crítica da sociedade; Questão 17. Construção de ações 

voltadas para os movimentos sociais; Questão 27. Apoio da Universidade; Questão 32. 

Possibilidade de participar de todas as etapas do trabalho: do planejamento a execução; 

Questão 10. Valorização do meu trabalho; Questão 11. Ampliação das minhas 

possibilidades de atuação; Questão 7. Participação ativa na gestão das atividades. Essas 

questões se consolidaram como mais representativas do real do trabalho nas ITCPs.  

Uma vez levantado, tanto para os atributos descritivos quanto para os valorativos, 

algumas questões que apresentaram contribuições mais relevantes, afirma-se que seria 

relevante explorar mais intensamente essas variáveis em um próximo estudo, tentando 

contemplar, no questionário, mais questões que descrevessem os aspectos levantados. 

Além disso, ressalta-se principalmente a necessidade de ampliar o número de questões que 

descrevam a forma de gestão nas incubadoras, uma vez que estas apresentaram altas 

contribuições em ambos os atributos. 

 Outros aspectos que merecem maior atenção, dizem respeito à aproximação e 

distanciamento entre os resultados de ideal e real do trabalho. Verificou-se aproximação 

dos resultados nas assertivas que diziam respeito aos conhecimentos desenvolvidos a partir 
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do contato com uma nova realidade, o exercício da cidadania e a valorização dos trabalhos 

realizados. Esses resultados, confirmam os levantados na pesquisa realizada por Couto & 

Kemp (2008) na qual esses aspectos se consolidaram como centrais do trabalho nas ITCPs. 

Em contraposição, encontrou-se distanciamento entre os resultados de atributos 

valorativos e descritivos nas assertivas: Participação ativa na gestão das atividades; 

Ampliação das minhas possibilidades de atuação; Novo olhar sobre os saberes teóricos e 

práticos; Compreensão do saber popular; Desenvolvimento de uma visão crítica da 

sociedade e Apoio da Universidade.  Levantou-se que houve menor participação na gestão 

das atividades do que o ideal, menor apoio da universidade do que o considerado 

necessário, menor compreensão do saber popular e desenvolvimento de uma visão crítica 

da sociedade maior do que o esperado.   

Deve-se atentar que, esses são aspectos essenciais do trabalho nas incubadoras e 

que a ausência destes pode comprometer os resultados das ações desenvolvidas. Alguns 

desses pontos, principalmente no que diz respeito à falta de participação na gestão das 

atividades e o pequeno apoio das universidades foram ressaltados na pesquisa qualitativa 

como aspectos negativos do trabalho nas ITCPs. 

No que tange aos clusters dos atributos valorativos do trabalho, que representam as 

principais percepções dos pesquisados sobre o ideal do trabalho nas incubadoras, dois 

clusters foram identificados: 1. Otimista-crítico, com média alta nas questões que dizem 

respeito ao fator “Atuação, necessidades e resultado” e média intermédia no fator 

“Resultados Esperados” e 2. Crítico-negativo, no qual médias dos dois fatores são 

intermediárias. No último pode-se dizer que os extensionistas não esperam muito do 

trabalho nas incubadoras. 

Para os atributos descritivos, os clusters identificados, foram: 1. Sem investimento e 

acrítico, no qual foi observou um não posicionamento dos extensionistas. O único fator no 

qual houve maior posicionamento dos extensionistas foi o “Importância do trabalho na 

incubadora”. Este está relacionado às possibilidades oferecidas no trabalho nas ITCP, 

como: Aprendizado, contato com uma nova realidade social, prazer na atividade, direito de 

participação e desenvolvimento da sensibilidade para os problemas sociais do país.  

O segundo cluster, Positivo-realizador, as médias para todos os fatores foram as 

maiores entre os clusters. Acredita-se que os alunos pertencentes ao cluster tenham uma 

visão positiva dos trabalhos desenvolvidos, estando satisfeitos com a sua participação. 

O último cluster de atributos descritivos foi nomeado de Crítico-Negativo e indicou 

fatores que são pouco encontrados no real do trabalho nas incubadoras, sendo os menores 
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valores relacionados à autonomia das ações, a auto-realização, ao compartilhar 

conhecimentos e a orientação dos professores. 

A partir desses resultados, recomenda-se que as incubadoras busquem repensar seu 

modo de organização, gestão do trabalho e a formação oferecida dos extensionistas a elas 

pertencentes. Nesse sentido, as incubadoras poderiam utilizar-se do inventário de 

significado do trabalho a fim de levantar as percepções dos extensionistas envolvidos sobre 

o trabalho e pensar formas de intervenção que contemplem a melhoria das atividades 

realizadas.  

 Acredita-se que tanto a formação quanto a organização interna das incubadoras 

devem considerar os princípios da economia solidária - autonomia, cooperação, 

solidariedade e participação - e que estes sejam vivenciados no dia-a-dia das ITCPs. Seria 

importante que a formação dos extensionistas, independente da área de conhecimento, 

contemplasse os vetores do processo grupal, como o vínculo, comunicação, aprendizagem 

pertença entre outros, uma vez as técnicas de trabalho a serem utilizadas nos grupos, 

independente de quais sejam, devem buscar integrar princípios e práticas dialógicas e 

transformadoras, além de implicar em trabalhar coletiva e cooperativamente e orientar 

processos grupais nesta mesma perspectiva.  

Deve-se destacar a relevância desta fase preliminar de formação e inserção dos 

extensionistas nos grupos, de conhecimento e autoconhecimento do grupo bem como suas 

expectativas, possibilidades e bloqueios em relação ao trabalho a ser realizado.  Conforme 

levantado nos dados quantitativos e qualitativos, esses pontos nem sempre são 

contemplados no trabalho nas ITCPs.  

As entrevistas realizadas na perspectiva qualitativa acrescentam também as 

insatisfações em relação aos resultados do trabalho nas incubadoras. Para os entrevistados, 

os aspectos que comprometem sucesso são, principalmente, a falta de organização interna 

das incubadoras, o que reforça a necessidade de repensar a estrutura das incubadoras, e a 

falta de apoio das universidades e de políticas públicas.  

Entretanto, mesmo diante das dificuldades encontradas, os estudantes significam 

positivamente as ações, principalmente devido ao contato com os grupos incubados. 

Alguns deles almejam trabalhar profissionalmente com projetos parecidos e/ou em 

universidades, contribuindo para a sua transformação a partir da extensão universitária. 

Vale ressaltar que o presente trabalho não se dedicou a uma avaliação das 

incubadoras, e sim aos significados que os estudantes atribuem às ações desenvolvidas. 

Entretanto, observou-se que para os extensionistas, os significados estão diretamente 
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relacionados aos resultados das ações desenvolvidas. Nesse sentido, acredita-se que seria 

importante desenvolver uma nova investigação que se detivesse a avaliação das ações de 

extensão, tanto na perspectiva dos estudantes, quanto das universidades e dos 

empreendimentos envolvidos. Essa poderia contribuir também para repensar o próprio 

papel da universidade enquanto espaço de aprofundamento da democracia, luta contra a 

exclusão psicossocial e degradação ambiental. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1- Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo “Significado do Trabalho dos 

Extensionistas Universitários na Economia Solidária: Um Estudo nas Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP´s) Vinculadas à Rede Nacional de 

ITCP´s”. 

                                                                                                                           

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação é 

muito importante. O objetivo deste estudo é realizar um levantamento dos principais 

significados atribuídos pelos estudantes aos trabalhos desenvolvidos nas ITCP´s vinculadas 

à Rede Nacional no âmbito na economia solidária e caso você participe, será necessário 

responder ao questionário enviado juntamente com esse termo, não havendo nenhum risco 

ou desconforto . 

 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua 

participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia 

de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 

Eu, _________________________________________________________________, li 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei 

submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou 

livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que 

isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e 

não receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo em participar do estudo.  

Contatos do pesquisador: Lívia Silva do Couto (liviascouto@yahoo.com.br), telefone 

(37)99833856. 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com o 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

 

Anexo 2 - Questões sobre centralidade no trabalho na incubadora tecnológica de 

cooperativas populares 

 

Nas duas questões que se seguem, gostaríamos que você pensasse sobre a importância do 

TRABALHO NA INCUBADORA em  sua vida. 

 

1. Para indicar qual a importância das áreas de sua vida, leia todos os itens abaixo e 

distribua, em qualquer combinação que você desejar, um total de 100 pontos entre eles. 

Quanto mais uma área for importante em sua vida, mais pontos você deverá marcar para 

ela. Você poderá atribuir zero caso considere que a área não tenha 

nenhuma importância para você. Lembre-se: a soma dos pontos atribuídos a todos os 

itens, de “a” a “e”, deverá ser igual a 100. 

 

PONTOS 

 

a)_______ + Meu lazer (passatempos, esportes, recreação e contato com amigos). 

 

b)_______ + Minha comunidade (sindicato, associações de classe e de moradores, 

partidos políticos,ONGs). 

 

c)_______ + Meu trabalho profissional 

 

d)_______ + Minha religião 

 

e) _______ + Meu trabalho na incubadora 

 

mailto:liviascouto@yahoo.com.br
mailto:cepes@ufsj.edu.br
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f)_______ + Minha família 

 

g)_______ + Meu curso de graduação 

 

= 100 

 

2. Qual a importância do trabalho na incubadora sua vida? Assinale, com um círculo um 

dos números na escala abaixo: 

    1__ 2__3__ 4__ 5__ 6__7 

Uma das coisas    Uma das coisas mais  

menos importantes               importantes  

em minha vida                                             em minha vida 
 

 

 

Anexo 3 - Inventário de significado do trabalho nas incubadoras tecnológicas de 

cooperativas populares no âmbito da economia solidária 

 

Agora você vai refletir sobre vários resultados do trabalho como membro da incubadora da 

tecnológica de cooperativas populares da sua universidade, procurando responder as duas 

mesmas questões anteriores: 

 

A) Quanto o trabalho na incubadora deve implicar o resultado indicado? 

B) Quanto julga que ocorra concretamente no trabalho na incubadora o resultado 

indicado? 

 

Novamente, você responderá a estas questões atribuindo pontos de 0 a 4.  

 

 
Trabalhando na incubadora 

obtenho... 

Importância (deve ser) Realidade (ocorre) 

1. Contato com uma nova realidade 

social 

 

2. Possibilidade de aprendizado 

 

3. Possibilidade de compartilhar 

com a comunidade o conhecimento 
recebido na universidade 

 

4. Possibilidade de troca com 

diversas áreas do conhecimento 

 

5. Possibilidade de contribuir para 

melhoria da qualidade de vida de 

pessoas carentes 

 

6. Possibilidade de construir 

propostas de trabalho em conjunto 

 
7. Participação ativa na gestão das 

atividades 

 

8. Reflexões sobre o mundo do 
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trabalho 

 

9. Direito de participação 

 

10. Valorização do meu trabalho 

 

11. Ampliação das minhas 

possibilidades de atuação 

  

12. Novo olhar sobre os saberes 

teóricos e práticos 

 
13. Exercício da solidariedade  

 

14. Prática do conhecimento 

recebido 

 

15. Possibilidade de desenvolver a 

minha iniciativa (pró-atividade) 

 

16. Compreensão do saber popular 

 

17. Construção de ações voltadas 
para os movimentos sociais 

 

18. Desenvolvimento de posturas 

responsáveis e comprometidas 

 

19. Auto-realização 

 

20. Desenvolvimento da 

criatividade, inovação e 

imaginação 

 

21. Garantia de continuidade das 
ações desenvolvidas 

 

22. Desenvolvimento de uma visão 

crítica da sociedade 

 

23. Orientação dos professores 

 

24. Sensibilidade para os 

problemas sociais do meu país 

 

25. Conscientização dos direitos e 
deveres dos cidadãos 

 

26. Busca de desenvolvimento 

efetivo e transformador da 

população 

 

27. Apoio da Universidade 

 

28. Autonomia nas minhas ações 

 

29. Consciência da minha 

responsabilidade com o meio 
ambiente 
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Anexo 4 - Ficha sócio-demográfica 

 

 

01. Idade: _____________ anos 

 

02. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

 

03. Naturalidade: ___________________________ 

 

04. Estado civil: ___________________________ 

 

05. Universidade: (  ) Pública (  )Privada  

 

06. Curso de graduação: ______________________ 

 

05. Com quem mora? 

( ) Pais ( ) Outros familiares ( ) Amigos ( ) Companheiro(a) ( ) Sozinho ( ) Outros 

 

07. Já teve ou tem alguma experiência de estágio? 

( ) Sim ( ) Não 

Se sim, em que _______________________________________ 

Por quanto tempo? ____________________________________ 

 

08. Já teve ou tem alguma experiência de trabalho remunerado? 

( ) Sim ( ) Não 

Se sim, em que _______________________________________ 

Por quanto tempo? ____________________________________ 

 

09. Já teve ou tem alguma experiência de trabalho voluntário? 

( ) Sim ( ) Não 

Se sim, em que _______________________________________ 

Por quanto tempo? ____________________________________ 

 

10. Religião: _____________________________ 

 

30. Prática dos princípios da 

economia solidária 

 

31. Prazer no trabalho 

 

32. Possibilidade de participar de 

todas as etapas do trabalho: do 

planejamento à execução 

 

33. Possibilidade de gerar 

autonomia aos grupos incubados 

 
34. Possibilidade de desenvolver 

um modelo de trabalho baseado na 

gestão coletiva. 
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11. Em relação a sua religião, você se considera: 

( ) Fortemente envolvido ( ) Moderadamente envolvido 

( ) Pouco envolvido ( ) Nada envolvido 

 

12. Participa do movimento estudantil? 

( )Sim (  ) Não 

Se sim, em relação ao movimento estudantil, você se considera: 

( ) Fortemente envolvido ( ) Moderadamente envolvido 

( ) Pouco envolvido ( ) Nada envolvido 

 

13. Renda familiar aproximada: __________ salários mínimos 

 

14. Qual é o nível de instrução dos seus pais? 

Pai: _________________________________ 

Mãe: _________________________________ 

 

15. Qual é a profissão dos seus pais? 

Pai: _________________________________ 

Mãe: _________________________________ 

 

16. Você recebe ajuda financeira da sua família? 

(  )Sim  (  )Não 

 

17. Há quanto tempo participada da incubadora? 

______________________________ 

 

18. Por que você participa da incubadora? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

 

Anexo 5 - Questões sobre significado do trabalho do inventário de motivação e 

significado do trabalho  

 

 

Agora você vai refletir sobre vários resultados do trabalho profissional, procurando 

responder a duas questões: 

 

A) Quanto o trabalho profissional deve implicar o resultado indicado? 

B) Quanto julga que ocorra concretamente no trabalho profissional o resultado indicado? 

 

Você responderá a estas questões atribuindo pontos de 0 a 4. Vejamos os exemplos para 

que esteja mais seguro ao apresentar suas respostas: 

 

Quadro de exemplos 
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As respostas dos exemplos significam que você deseja com forte intensidade (mas não 

máxima) que o trabalho gere Alegria de viver e que nunca observa, de fato, isto acontecer. 

Quanto a Uma dor nas costas, você discorda que o trabalho a deva gerar, mas observa 

ocorrer sempre ou intensamente. Dá uma importância máxima à criatividade no trabalho, 

porém observa ocorrer apenas raramente. 

 

Agora que você já compreendeu, vamos lá! 

Trabalhando obtenho... Importância (deve ser) Realidade (ocorre) 

E1 .Alegria de Viver 

E2. Uma dor nas costas  

E3. Criatividade 

3 

0 

4 

0 

4 

1 

Trabalhando, obtenho 

 

1. Prazer pela realização de minhas tarefas. 

 

2. Oportunidades de me tornar mais profissionalizado (mais 

qualificado). 

 

3. Reconhecimento da importância do que faço. 

 

4. Boa comunicação dos chefes comigo. 

 

5. Meu sustento. 

 

6. Independência para assumir minhas despesas pessoais. 

 

7. Obrigação de todas as pessoas. 

 

8. Estabilidade no emprego. 

 

9. Benefício para os outros (usuários, clientes e pessoas em 

geral). 

 

10. Retorno econômico merecido. 

 

11. Repetição diária de tarefas. 

 

12. O uso de meu pensamento ou da cabeça. 

 

13. Esforço Mental para conseguir fazer o trabalho. 

 

14. O sentimento de ser tratada como pessoa respeitada. 

 

15. Cuidados necessários à higiene no ambiente de trabalho. 

 

16. Ausência de riscos físicos durante a execução das tarefas. 

 

Importância 

(deve ser) 

 

Realidade 

(Ocorre) 
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17. O gosto de ver minhas tarefas 

prontas. 

 

18.Minhas opiniões levadas em conta. 

 

19. Fazer amigos no trabalho  

 

20. A confiança dos chefes em mim. 

 

21. Crescimento pessoal na vida. 

 

22. Independência para decidir o que compro para mim. 

 

23. Assistência em transporte, educação, saúde, moradia, 

aposentadoria, etc. 

 

24. Responsabilidade para enfrentar os problemas do trabalho. 

 

25. Reconhecimento da autoridade dos superiores. 

 

26.Cumprimento das obrigações da organização para comigo. 

 

27. Ocupação de meu tempo. 

 

28. Esforço físico (corporal) na 

execução do trabalho. 

 

29. Dureza, pela exigência de esforço, dedicação e luta. 

 

30. Exigência de tentar fazer o melhor. 

 

31. Percepção de que ganho o suficiente e de acordo com meu 

esforço. 

 

32. Sentimento de que sou uma pessoa digna. 

 

33. Garantia da existência humana. 

 

34. Conforto nas formas de higiene,disponibilidade de materiais, 

equipamentos adequados e conveniência de horário. 

 

35. Oportunidades permanentes de aprendizagem de novas 

coisas. 

 

36. Responsabilidades por minhas 

decisões e suas conseqüências. 

 

37. O uso do meu corpo na execução das tarefas. 

 

38. Sentir-se querido pelos colegas do trabalho. 
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39. Minha sobrevivência. 

 

40. Permanência no emprego pela 

qualidade do que faço. 

 

41. Assistência para mim e minha 

família. 

 

42. Contribuição para o progresso da sociedade. 

 

43. Obediência aos superiores. 

 

44. Tarefas parecidas diariamente feitas 

 

45. Percepção de estar ocupado, 

fazendo alguma coisa. 

 

46. O uso do pensamento na execução das tarefas. 

 

47. Uma vida corrida quando se 

trabalha também em casa. 

 

48. Tarefa cumprida. 

49. Tarefas e obrigações de acordo com minhas possibilidades. 

 

50. Igualdade de esforços entre todos os trabalhadores. 

 

51. Sentimento de ser como uma 

máquina ou um animal. 

 

52. Adoção de todas as medidas de segurança recomendáveis no 

meu trabalho. 

 

53. Discriminação pelo meu trabalho. 

 

54. Igualdade de direitos para todos que trabalham. 

 

55. Percepção de que ganho pouco para o esforço que faço. 

 

56. Sentimento de que estou esgotado. 

 

57. Sentimento de que sou gente. 

 

58. Percepção de que estou atarefado. 

 

59. Reconhecimento pelo que faço. 

 

60. Limpeza no ambiente de trabalho. 
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Anexo 6 - Contatos das Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 

vinculadas à Rede Nacional de ITCPs 

 

 

Incubadoras E-mail de contato 

Telefone (DD) 

0000.0000 

Centro Federal de Educação Tecnológica/BA - 

CEFET/BA itcp@cefetba.br (71) 2102.9569 (tarde) 

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca - CEFET/RJ   (21) 2566-3001 

Centro Universitário Cerrado - Patrocínio – 

UNICERP   (34)38393700 

Centro Universitário Feevale - FEEVALE incubadora@feevale.br  (51) 3038 7701 

Centro Universitário Fundação Santo André – 

FSA 

 

itcpfsa@yahoo.com.br 
 

(11) 4979.3441 / 

4979.3360 

Centro Universitário La Salle - UNILASALLE 

incubadora.ecosol@unilasalle

.edu.br 51-3476-8507 ou 8688 

Faculdade Frassineti do Recife - FAFIRE     

Fundação Getúlio Vargas/SP- FGV itcp-gv@fgvsp.br (11) 3281-3367 

61. Merecimento de ganhar mais pelo que faço. 

 

62. Sentimento de estar bem de cabeça (mentalmente). 

 

63. Exigência de rapidez. 

 

64. Equipamentos necessários e 

adequados. 

 

65. Assistência merecida. 

 

66. Oportunidade de exercitar o meu corpo. 

 

67. Pressa em fazer e terminar minhas tarefas. 

 

68. A percepção de ser produtivo. 

 

69. Desenvolvimento das minhas 

habilidades interpessoais. 

 

70. Influência nas decisões (contribuindo para a formação de 

opiniões). 

 

71. Cumprimento das normas e 

obrigações da organização (empresa) para comigo. 

 

72. Oportunidades de expressão de minha criatividade. 

 

73. Meu salário. 

 

  

mailto:itcp@cefetba.br
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Fundação Universidade Federal de Rio Grande – 

FURG intecoopfurg@yahoo.com.br (53) 3233 8620 

Univerisdade Católica de Salvador - UCSAL itcp@ucsal.br (71) 3203.8964 

Universidade Católica de Pelotas - UCPEL nesic@pheonix.ucpel.tche.br (53) 2128.8015 

Universidade Comunitária Regional de Chapecó - 
UNOCHAPECÓ itcp@unochapeco.edu.br (49) 3323.1889 

Universidade de São Paulo - USP itcp@usp.br 

(11) 3091-4400/ 3091-

5828 

Universidade do Oeste de Santa Catarina - 

UNOESC / Xanxerê 

incubadora.xxe@unoesc.edu.

br   (49) 3441 7063 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI leilasevero@univali.br (47) 3341 7968 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - 

UNISINOS tecnosociais@unisinos.br (51) 3590.8472 

Universidade do Estado da Bahia - UNEB itcp@listas.uneb.br (71) 3117 2320 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP itcp@itcp.unicamp.br (19)3521-5212 

Universidade Estadual de Montes Claros - 

UNIMONTES itcpunimontes@gmail.com 

(38)3229-8052/9131-

5190 

Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG iesol@uepg.br 42-3225-0736 

Universidade Estadual de São Paulo – UNESP – 

Franca inconesp@yahoo.com.br (16) 3711.1935 

Universidade Estadual de São Paulo – UNESP – 

Assis 

incopunespassis@yahoo.com.

br (18) 3302 5897 

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul - 

UEMS/ Dourados cperbano@uems.br 

(67) 3411 9114/(67) 

96013126 

Universidade Federal da Bahia - UFBA   

(71)3283-7346 

/(71)9943-8672 

Universidade Federal da Grande Dourados - 

UFGD marisa.lomba@ufgd.edu.br 

(67) 3411-3814 / 3411-

3896 / 8162-5631 

Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI intecoop@unifei.edu.br (35) 3629-1288 

Universidade Federal de Juíz de Fora - UFJF  

(32)8803.6196/ (32) 

3229.3397 

Universidade Federal de Lavras - UFLA 

incubacoopufla@yahoo.com.

br (35) 3829-1458 

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar incoop@power.ufscar.br (16) 3351-8701 

Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ itcp@ufsj.edu.br (32) 3379-2487 

Universidade Federal de Viçosa - UFV itcpufv@gmail.com (31) 3899-2798 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 

incubadoraufesecosol@gmail

.com (27) 4009-2217 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – 

UFMS mirian@nin.ufms.br (67)33453536-99517769 

Universidade Federal do Paraná - UFPR 

itcp@ufpr.br e 

denys@ufpr.br (41) 3350-5651 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ itcp@itcp.coppe.ufrj.br (21) 2260-1383 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

UFRGS neaincoop@yahoo.com.br (51) 3308-4039 

Universidade Federal do Tocantins - UFT nesol@uft.edu.br  
Sem telefone no 
momento 

Universidade Federal Rural de Pernambuco – 

UFRPe 

cirdesnm@gmail.com; 

gvsoares@yahoo.com.br (81) 3320-6585 

Universidade Regional de Blumenau - FURB 

itcp@furb.br; 

edinara@furb.br (47) 3321-0492 

Universidade Regional do Nordeste do Estado do 

RS – UNIJUI incubadoraunijui@gmail.com (55) 3331-8430 

Universidade de Salvador - UNIFACS epade@unifacs.br 

(71) 

3330.4643/4646/4650 

mailto:epade@unifacs.br


  123 

   

 

 

Anexo 7 - Entrevista sobre significado do trabalho nas Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares  

 

 

Prezado aluno (a), 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da última etapa da pesquisa “Significado do 

Trabalho dos Extensionistas Universitários na Economia Solidária: Um Estudo nas 

Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP´s) Vinculadas à Rede 

Nacional de ITCP´s”. 

O objetivo desta fase do estudo é complementar, através de questões abertas, o 

levantamento realizado dos principais significados atribuídos pelos estudantes aos 

trabalhos desenvolvidos nas ITCP´s vinculadas à Rede Nacional de incubadoras. Para isso, 

a sua contribuição é fundamental. 

Caso você participe, será necessário responder as questões enviadas. Seu nome não 

aparecerá em qualquer momento do estudo. Os resultados estarão disponíveis para consulta 

logo após o término dessa investigação. Lembramos que os avanços nesta área ocorrem 

através de pesquisas como esta, por isso a sua participação é muito importante. 

 

Desde já, agradecemos.  

  

  

Lívia Silva Couto            Valéria Heloísa Kemp         Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 

(Mestranda)                            (Orientadora)                          (Co-orientadora) 

  

  

Programa de Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei 
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Primeiramente, gostaríamos de algumas informações sobre você, lembrando que os dados 

são confidenciais e a identificação não será necessária. 

 

Sexo: (     ) Masculino   (    ) Feminino 

 

Idade: 

 

Universidade: (    ) Pública   (    ) Privada 

 

 

Curso de graduação:  

 

 

Tempo na incubadora:  

 

 

Nas questões que se seguem, gostaríamos que você pensasse sobre a sua relação com o 

TRABALHO NA INCUBADORA. Fique à vontade para escrever o quanto achar 

necessário.  

 

1) Como é/foi para você o trabalho na incubadora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Por que você escolheu participar da incubadora? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Quais as suas principais satisfações com trabalho na incubadora? E insatisfações? 

 

 

3)Quais são as suas principais satisfações com o trabalho na incubadora? E insatisfações? 
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4) Como a sua formação é/foi afetada pelo seu trabalho na incubadora? 

 

 

 

 

 

 

 

5) O que você percebe como o papel da incubadora na Universidade e na Sociedade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) O seu trabalho na incubadora alcançou suas expectativas? De que forma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Qual é o significado do trabalho na incubadora para sua vida? 

 

 

 

 

 

1) Como e em que você se vê trabalhando profissionalmente? 
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8) Como e em que você se vê trabalhando profissionalmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos imensamente à colaboração. 

  

  

Lívia Silva Couto            Valéria Heloísa Kemp         Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 

(Mestranda)                            (Orientadora)                          (Co-orientadora) 

   

Programa de Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei 

 

 

 

 

 

 

 


