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Resumo: 

O presente trabalho tem o objetivo de problematizar como se deve pensar o processo 
de avaliação da atuação das ITCPs no campo da Economia Solidária. Tal objetivo nasce da 
leitura de contexto que sinaliza uma mudança significativa em relação ao quadro em que 
nasceu a Economia Solidária no Brasil, marcado pelo desemprego decorrente de uma década 
de recessão, seguida de outra marcada por políticas neoliberais. Ao viver um ciclo de 
crescimento econômico e com perspectiva de erradicação da pobreza em curto prazo, o Brasil 
desafia a Economia Solidária a se mostrar para a sociedade não mais como uma alternativa à 
falta de alternativas, mas como uma proposta afirmativa de valores, portadora de um projeto 
político de sociedade. Trata-se de ensaio teórico baseado em referenciais teóricos, em estudos 
empíricos e na vivência do autor nesse campo, que sem pretender esgotar o tema, apresenta 
proposta provisória do que pode ser uma pauta de reflexões críticas que as ITCP deveriam 
fazer para problematizar o próprio processo de avaliação que fazem de si mesmas. 

Introdução 

As Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP) se apresentam e são 
tidas como um agente de muita vitalidade no fomento à Economia Solidária no Brasil, que 
desempenharam um papel importante no sentido de fortalecer e legitimar a EPS1, seja na 
criação e fortalecimento de fóruns, na execução de pesquisas, no próprio acompanhamento e 
assessoria aos Empreendimentos de Economia Solidária (EES), na concepção e execução de 
projetos ligados à construção de políticas públicas em todas as esferas de poder, entre outros. 
Tendo surgido como uma resposta da Universidade brasileira às demandas de organização e 
formação da EPS, qualquer reflexão a respeito das ITCPs deve passar por uma reflexão da 
EPS em si. 

Pensada como um fenômeno social, a EPS surge no Brasil no final dos anos 1980 
(SINGER, 2000), embora Bertucci (2003) identifique os Projetos Alternativos Comunitários 
(PAC) da Cáritas Brasileira, ainda no início daquela década, como o embrião dos 
empreendimentos populares que seriam mais tarde nominados por Economia Solidária. 
Qualquer que seja a data da origem, entretanto, esse tipo de empreendimento popular se 
mostrava como uma resposta ao desemprego, à recessão dos anos 1980, aos efeitos nefastos 
das políticas neoliberais sobre o mercado de trabalho nos anos 1990, ou, grosso modo, ao 
próprio quadro de injustiça e desigualdade que marca o capitalismo, cujas crises citadas 
seriam cíclicas e reincidentes. 

Tal origem, marcada por um processo de organização de “excluídos” do circuito 
econômico formal de sociedades capitalistas, nos leva a refletir e avaliar no presente momento 
o que se pode esperar e para onde deve caminhar a EPS. Vive-se no Brasil um momento de 
expansão econômica (DADOS SOBRE O CRESCIMENTO DO PIB 2009-2010) e de 
diminuição histórica do desemprego (IBGE).  

Aliado a esse fator macroeconômico, presencia-se desde a criação da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária, em 2004, um quadro de desenvolvimento e de consolidação 
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de várias políticas públicas de EPS, seja na área da assistência técnica, da formação, do apoio 
à comercialização, do fomento a bancos comunitários e ao microcrédito, às próprias 
Incubadoras (PRONINC), à formação e capacitação da rede de gestores públicos, entre outras, 
além do diálogo e articulação da EPS com outros programas federais como o FOME ZERO e 
o PRONASCI, ou com outros atores beneficiados por diferentes políticas assistenciais e/ou 
afirmativas, como os catadores, a agricultura familiar e orgânica, as comunidades tradicionais, 
as mulheres, etc. 

Ou seja, mesmo que esse conjunto de políticas ainda esteja em construção e em 
debate permanente com o próprio movimento da EPS (vide, por exemplo, a vitalidade dos 
fóruns nas suas diferentes escalas;a realização da Conferência Nacional de Economia 
Solidária em 2010; o reconhecimento do Conselho Nacional de Economia Solidária), como 
no caso do PRONINC, que serve de apoio às Incubadoras Universitárias de EPS, e que ainda 
é alvo de críticas no seio da própria rede de ICTP (citar documento de reflexão Antonio 
Cruz), é inegável que em 2011 a EPS experimenta um quadro que seria impensável há 10 
anos, tanto do ponto de vista das políticas públicas, quanto do número e do acúmulo de 
Entidades de Apoio e Fomento (EAF).  

Tal quadro permite inferir que o processo de alavancagem da EPS já está iniciado. 
Todas as bandeiras do movimento (Formação, Comercialização, Finanças e Marco Legal) 
estão contempladas em alguma política, ainda que não na sua formatação ideal, como referido 
anteriormente, ou como no caso do marco jurídico, ainda em disputa (vide os movimentos 
pela nova lei do cooperativismo, ou pela inclusão da EPS na nova lei das micro e pequenas 
empresas e no regime tributário do SIMPLES), mas mesmo assim já lançado para o debate 
público e também com um número significativo de Leis Municipais e Estaduais reconhecendo 
a EPS. 

Portanto, a EPS precisa se debruçar agora, por um lado, sobre o aperfeiçoamento e 
refinamento dessas políticas, coisa para a qual o movimento parece ter desenvolvido uma 
suficiente maturidade, embora, evidentemente, precise avançar em termos de capacidade de 
maior diálogo e articulação entre essas políticas e entre os seus atores, e também com outros 
movimentos sociais. Mas não é sobre esse tema que o presente artigo quer refletir. Por outro 
lado, e talvez de modo mais difícil, porque inédito, a EPS precisa fazer um debate de fundo a 
respeito do seu futuro ante um quadro que tende ao pleno emprego, em um país com índice de 
crescimento econômico que o permite fazer jus ao adjetivo “emergente”, e no qual a pujança 
do capitalismo se mostra evidente em alguns indicadores como emprego, renda, consumo e 
crédito. 

Se fosse plausível usar uma figura de linguagem ligada a imagens biológicas, bem ao 
gosto do melhor estereótipo de ciência positivista, a EPS estaria precisando agora discutir “o 
que ela quer ser quando crescer”. Ou seja, agora seria tempo de pensar se ela de fato vai se 
apresentar como possibilidade/alternativa de um outro modo de produção não capitalista, se 
ela iria desenvolver forças e se reproduzir autopoieticamente (MANCE, 2001) a ponto de 
enfrentar a economia capitalista (justamente quando ela parece mais crescer), ou se ela vai se 
render a esse capitalismo emergente que tende a oferecer “oportunidades” a todos, e 
finalmente definhar até ser totalmente subsumida por um sistema hegemônico e totalitário.  

Sem querer dar contornos dramáticos à discussão, o que se quer frisar é que será cada 
vez mais acirrada e evidente a disputa entre o projeto político de sociedade de que a EPS se 
diz portadora, baseado em valores da cooperação, igualdade, justiça, integração com o meio 
ambiente, etc, e o projeto de uma sociedade capitalista e contratual, sustentada pela 
diferenciação, pela individualidade e pela competição. A própria noção de EPS como uma 
resposta ao desemprego e às mazelas do capitalismo é posta em cheque ante um ciclo virtuoso 
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de desenvolvimento, de aumento de produtividade e de oportunidades. Aprofundam-se 
questões como a necessidade de se pensar a EPS como um projeto de sociedade, como uma 
proposição, como uma política afirmativa, e não mais como um espaço de acolhimento de 
“excluídos”, como uma “saída” ao desemprego ou à falta de opções e de dignidade.  

Perante um quadro de previsão de erradicação da pobreza no Brasil em menos de 
uma década, reverberado pelo discurso do novo governo federal e referendado tecnicamente 
pelas pesquisas do IPEA, entendemos que é central uma reflexão madura da EPS a respeito de 
como ela quer se mostrar e ser vista pela sociedade e que papel ela quer ter nos processos de 
desenvolvimento. Trata-se, no nosso entendimento, de um processo de avaliação e 
replanejamento, redefinição de estratégias e de posturas. 

O presente artigo se propõe a fazer uma reflexão particular dentro desse quadro, que 
é a da avaliação da atuação das ITCP, a partir dessa perspectiva de uma nova Economia 
Solidária que também precisa se repensar. O objetivo deste ensaio, portanto, é problematizar 
como se deve pensar o processo de avaliação da atuação das ITCPs no campo da Economia 
Solidária. Entendemos que essa problematização é fundamental para que as ITCPs resgatem 
aquela que talvez seja a sua característica mais singular, que é a reflexão sobre as suas 
práticas, ou a capacidade de elaborar uma prática reflexiva, a sua práxis.  

Nascidas no âmbito das universidades brasileiras, as ITCPs e a Rede que elas 
formam são usualmente vistas na complexa teia dos atores e das práticas de EPS como aquela 
EAF que tem, ou deveria ter, essa capacidade de reflexão a partir das práticas de extensão e de 
pesquisa. Isto é, há um imaginário e uma expectativa mais ou menos velada de que a 
Universidade, e em especial as ITCPs a ela ligadas, devem produzir conhecimento em 
Economia Solidária. Esse conhecimento deveria ter aplicabilidade prática e imediata no 
campo, seja na forma de materiais de formação, de subsídios para políticas públicas, de 
relatórios de pesquisas que apontem caminhos e avanços possíveis, ou de sistematizações de 
saberes e práticas acumuladas por outros atores e projetos, entre inúmeras outras formas 
possíveis.  

Neste artigo não queremos fazer a discussão, certamente importante, a respeito se 
esta é a contribuição fundamental das ITCPs para a Economia Solidária. Uma definição 
apressada de papéis, como a que é apresentada no parágrafo anterior, remete à noção de 
hierarquização social de saberes e corre o risco de passar ao leitor a imagem equivocada de 
que as universidades e particularmente as ITCPs desfrutariam de um status diferenciado e 
superior no campo da EPS, especialmente no que diz respeito à produção de conhecimento. 
Pela própria natureza da EPS e dos valores que ela defende, uma distinção como essa não faz 
sentido e afronta esses próprios valores. O que se quis ressaltar é a diferenciação e 
singularidade da responsabilidade das ITCPs no campo da EPS: assim como ela, cada 
empreendimento, entidade de apoio e gestor público tem a sua função e a sua contribuição 
particular que deve ser objeto de reflexão no contexto que referimos de mudanças e desafios 
que se apresentam para a Economia Solidária.  

Este artigo tem a intenção de contribuir, no âmbito das incubadoras, no sentido de 
trazer à luz algumas questões que podem ou devem pautar esse processo reflexivo. Pela 
própria limitação de espaço, é evidente que não haverá possibilidade de esgotar todos os eixos 
de discussão que entendemos sejam importantes. Do mesmo modo, não é possível afirmar que 
os eixos de discussão que são propostos sejam os únicos a serem considerados, nem tão pouco 
que os mesmos constituam uma proposta definitiva. Trata-se tão somente de uma proposição 
que procura animar a comunidade acadêmica, os técnicos e bolsistas das incubadoras a se 
engajarem nas discussões propostas, convite que é, naturalmente, extensivo a outros atores da 
EPS que não estão nas incubadoras mas com ela interagem no fazer acontecer diário da 
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Economia Solidária, como os gestores públicos, técnicos de outras organizações de apoio e, 
em especial, os próprios trabalhadores e trabalhadoras dos EES. Pode-se arriscar dizer que o 
presente artigo, depois de discutido e reelaborado, tendo a ser um “Texto para Discussão” que 
possa ajudar a guiar os processos de discussão e reflexão sobre a atuação das ITCP. 

O presente trabalho se organiza como um ensaio teórico, que nasce de um acúmulo 
de dúvidas e inquietações do autor ao conviver durante quase 10 anos com a Economia 
Solidária e em quatro deles atuando em Incubadoras de EPS. Não é, portanto, um compêndio 
de respostas de um saber acadêmico acumulado, embora algumas reflexões e proposições 
iniciais se nutram naturalmente de uma organização sistemática de pensamento que se inspira, 
de modo evidente, no fazer acadêmico com que o autor também se ocupado nesse mesmo 
período de tempo. É, antes de tudo, um “pensar em voz alta” a respeito de tudo que restou não 
respondido e não definido a partir dessas experiências, dúvidas essas que nasceram de um 
rico, denso e por vezes tenso - do ponto de vista intelectual - diálogo com muitos e muitas 
colegas, embora a responsabilidade final por qualquer emissão de juízo mais ou menos 
explícita no texto seja integralmente do autor. 

O artigo se organiza em três seções principais, além desta introdução: uma primeira 
em que se buscou um referencial mínimo sobre Economia Solidária e sobre Incubadoras, para 
situar o leitor que eventualmente não tenha esses dados precisos em mente e os necessite para 
entender onde se situa a discussão empreendida no texto; uma segunda seção em que é 
proposto um esquema provisório para a organização desse processo de discussão e reflexão da 
atuação das Incubadoras; e uma terceira seção final de proposições de encaminhamentos para 
que possa acontecer um verdadeiro e frutífero debate que contribua para o amadurecimento da 
EPS. 

1 Conceitos iniciais: Economia Solidária e Incubadoras de EPS 

Por Economia Popular e Solidária compreende-se uma pluralidade de experiências, 
resultantes da associação voluntária de pessoas, que assumem formas variáveis de 
organização (cooperativas, associações, grupos), e pautam-se pela gestão coletiva, a 
propriedade comum dos meios de produção e relações de trabalho reguladas pelos princípios 
de autogestão, participação, cooperação, desenvolvimento humano e igualitarismo.  

Nutrem-se de saberes populares e solidários acumulados pelos chamados setores 
populares da Economia (CORAGGIO, 2000), constituindo-se como espaços pedagógicos que 
exercitariam “[...] novas formas de organização do trabalho, produção e, portanto, da 
construção de novos princípios de organização social” (CAMP, 2002, p.8). Aproxima-se, 
assim, da dinâmica dos movimentos sociais, tendo como bandeira principal a inversão da 
lógica de subordinação da organização social à ordem econômica, de onde emerge o conceito 
de uma “outra economia” (CATTANI, 2003). 

A Economia Solidária teria, portanto, no grave quadro de exclusão econômica, 
política, social e cultural, vivida nas últimas décadas do século XX, o principal fator de união 
das pessoas em torno das suas proposições de resgate em todas essas dimensões (COSTA, 
2003). Seriam, segundo o entendimento de grande número de pesquisas empíricas do inícios 
dos anos 2000, uma alternativa de geração de trabalho e renda para um grande conjunto de 
pessoas que estão fora daquele núcleo qualificado do novo capitalismo, e que dificilmente vão 
encontrar caminho de volta para esse mercado (GAIGER, 2000; GAIGER, 2003; SINGER, 
2000; TIRIBA, 2000; CARRION, 2002). 

Para além de uma luta econômica, a EPS seria uma forma de manifestação de lutas 
políticas da sociedade pelo estabelecimento de uma nova relação com a economia. O debate, 
desse modo, seria em torno de um projeto político de sociedade ao qual as decisões 
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econômicas deveriam ser subordinadas, contexto no qual a Economia Solidária assumiria o 
caráter de uma política pública (FRANÇA FILHO, 2002). 

As discussões do próprio movimento da Economia Solidária apontam nessa mesma 
direção. Resultado de um conjunto de encontros e do seu histórico como movimento, no qual 
tem destaque a sua interface com os Fóruns Sociais Mundiais. A terceira Plenária Nacional de 
Economia Solidária, em 2003, definiu na sua Carta de Princípios, que  

A Economia Solidária constitui o fundamento de uma globalização humanizadora, 
de um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e voltado para a satisfação 
racional das necessidades de cada um de todos os cidadãos da Terra seguindo um 
caminho intergeracional de desenvolvimento sustentável na qualidade de sua vida. 

Sua multidimensionalidade revela, na verdade, um fenômeno complexo que está 
buscando a sua lógica singular de organização e atuação (GAIGER, 2000). A dúvida, no 
entanto, permanece: Tiriba (2000, p.224), pergunta: “Para os trabalhadores associados, em 
que medida as iniciativas de geração de trabalho e renda se configuram como algo 
‘alternativo’? Alternativo à lógica do capital, ou um refúgio ante a crise do emprego?”. Tal 
questão permanece fundamental no novo cenário econômico problematizado na introdução 
deste artigo. 

Tal problematização, como também foi apontado, se estende ao conjunto de 
Incubadoras de Economia Solidária, que durante mais de 10 anos tem sido parceiras da EPS 
nessas lutas por organização, reconhecimento e consolidação dos EES, de redes, de fóruns, e 
por definição de políticas públicas. 

O conceito de incubadoras origina-se do campo das organizações empresarias 
tradicionais, de finalidade econômica. Experimentou rápida expansão nos anos 1950 a partir 
da necessidade de estimular formação de empresas que empreendessem no sentido de 
explorar comercialmente os resultados de pesquisa científica básica de universidades, 
principalmente nos EUA (VALETEC, 2006). Ou seja, tratava-se de construir uma relação 
entre universidades e empresas, em que as primeiras desenvolviam tecnologias que as 
segundas transformavam em inovações mercadológicas.  

No Brasil, movimento semelhante ganhou força a partir dos anos 1980, também com 
o intuito de aproximar a produção universitária com a demanda empresarial por tecnologia e 
inovação, naquele momento sendo entendida como uma alavanca para aumentar a 
competitividade de um parque industrial “atrasado” e sucateado por uma década recessiva. No 
final dessa década, foi fundada a Associação Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras 
(ANPROTEC), que atualmente contabiliza cerca de 400 incubadoras tecnológicas no país, às 
quais estão filiadas mais de 6000 empresas (ANPROTEC, 2010). 

França Filho e Cunha (2009) apontam que a Incubação em Economia Solidária difere 
substancialmente desse formato de incubação no qual se inspirou, por haver preocupação em 
dirigir os esforços de pesquisa e de extensão para o desenvolvimento social, e não uma 
produção científica focada em alimentar o mercado com tecnologias tradicionais que sejam 
apropriadas de forma privada. A origem da primeira Incubadora voltada para 
empreendimentos populares não desmente esse fato. Na COPPE/UFRJ, fundou-se em 1995 
uma Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, voltada a apoiar uma cooperativa 
popular de prestação de serviços de limpeza e manutenção, formada por moradores da 
vizinhança da própria universidade e que tinham demandas de qualificação, sob pena de não 
terem seu serviço bem avaliado e perderem o contrato com a universidade. O adjetivo 
“tecnológica” foi incorporado por desenvolver suas atividades junto à Incubadora 
Tecnológica da Universidade, cunhando então o termo ITCP, que atualmente é utilizado por 
cerca de 40 incubadoras universitárias, nas cinco regiões do país. 
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A origem no ambiente universitário também faz das ITCP um agente produtor de 
conhecimento em Economia Solidária, como foi destacado na introdução. Para Nunes (2009, 
p. 105), “As incubadoras tornam-se laboratórios em que a pesquisa e a extensão se interligam 
nas experiências de apoio aos empreendimentos em curso que, além de resultar em melhoria 
no desempenho dos empreendimentos, produzem monografias, dissertações, teses e pesquisas 
em geral”. 

Isto é, sua atuação difere e complementa a atuação de outros atores do campo da 
Economia Solidária, como ONGs, sindicatos, igrejas, partidos políticos, uma vez que, por 
definição, a Universidade é o espaço social em que a produção de conhecimento corresponde 
á sua atividade-fim. É evidente que tal produção não é exclusiva da universidade, como 
atestam os trabalhos de CAMP (2002), Bertucci (2003) ou ANTEAG (s/d), entre outras, 
produções (e organizações) com os quais as universidades e as ITCPs naturalmente já 
dialogam e não raro delas se nutrem nas suas práticas e reflexões. Porém, para essas 
organizações, sua produção é consequência de trabalhos cujos objetivos são bem mais 
pontuais e pragmáticos no sentido de construção da EPS, correspondendo à etapa de 
sistematização e reflexão crítica sobre suas práticas.  

No limite teórico da comparação, a Universidade parte do polo oposto: toma a 
Economia Solidária, seus atores, relações, espaços e práticas como interesse de pesquisa, 
sobre os quais pretende construir conhecimento a partir da investigação científica. Não se 
trata, contudo, de uma reificação da EPS. É natural que mesmo o interesse das universidades 
em geral e das ITCP em particular pelo tema, surja no contexto de uma identificação 
ideológica com as lutas e bandeiras da EPS, ou de interface com outros “objetos” de pesquisa 
com os quais há proximidade com ela, como as temáticas dos movimentos sociais, da 
pobreza, exclusão, entre outras. 

Também são naturais, nessa perspectiva, as escolhas metodológicas que são feitas 
para esses processos investigativos, usualmente recaindo sobre metodologias participativas 
como a pesquisa-ação, a pesquisa participante ou mesmo a abordagem extensionista, que é o 
espaço universitário em que a maior parte das ITCP se vincula. Embora sofra preconceitos 
dentro do ambiente universitário, em face das políticas oficiais que valorizam de modo 
desproporcional as atividades de pesquisa, a extensão tem se mostrado um espaço de 
produção de conhecimento especialmente rico para a aproximação com manifestações 
populares em diferentes campos.  

A aproximação da universidade com a EPS na verdade ensaia a aproximação com 
uma universidade que Santos (2010) reputa como transformadora, no sentido de reconhecer e 
valorizar o saber popular, em inversão à noção tradicional de uma organização portadora do 
único saber socialmente válido, cuja função primordial deveria ser a “transmissão” desse 
conhecimento e a formação de pessoas que o “dominassem” para uso racional, de forma a 
reproduzir atitudes e valores que mantenham a “estabilidade” social. 

Desta breve revisão, decorre o entendimento da universidade como um ator do 
campo da EPS que tem uma dupla função: além de, como outros atores, já nominados ou não 
neste trabalho, atuar no apoio e fortalecimentos de empreendimentos, de redes, de fóruns e de 
políticas públicas, tem a função – e a expectativa dos seus pares -  de refletir criticamente e 
sistematizar as práticas desse campo, inclusive as suas próprias. A isso chamamos de 
produção de conhecimento. 

Uma vez aceita essa incumbência, é preciso que se faça uma reflexão inicial sobre 
como dar conta dessa tarefa. Como já mencionado na introdução, este artigo não tem a 
intenção de esgotar essas reflexões, e muito menos ensinar como fazer, ou se mesmo se 
apresentar como um manual de instruções para Incubadoras. Porém, na próxima seção, será 
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lançada para discussão uma pauta provisória do que poderiam vir a ser as questões a respeito 
das quais a ITCP deveria refletir para reordenar o seu papel ante o contexto que se apresenta 
para a EPS deste momento em diante. 

Ainda como decorrência do que se discutiu até então neste texto, essa pauta colocará 
sua atenção sobre esses dois eixos: um de apoio e fomento à EPS e outro sobre a produção de 
conhecimento decorrente dessa prática. No primeiro dos eixos, está proposta uma subdivisão 
que permita organizar duas naturezas distintas de preocupações: uma ligada ao próprio 
funcionamento em si da ITCP e outra interessada em seu trabalho, digamos assim, dos seus 
muros para fora, ou seja, quanto ao trabalho em si com os EES e os demais atores e relações 
da EPS. 

É quase desnecessário dizer que essa divisão tem finalidade unicamente didática, 
para facilitar a organização das ideias no texto, uma vez que do ponto de vista prático, a 
organização interna da incubadora, sua atuação no campo e o conhecimento que ela produz 
(ou pode produzir) são indissociáveis e acontecem quase simultaneamente.  

Deste ponto em diante, ao referirmos as ITCP estaremos falando da Universidade em 
si e da sua atuação no campo da EPS. Ainda que se possa com isso cometer o erro de tomar o 
todo pela parte, resumindo a atuação das Universidades aos processos de incubação de 
Economia Solidária, o fazemos por dois motivos: primeiramente pelo foco do trabalho, que é 
de problematizar a atuação das ITCP; e segundo porque, empiricamente, a ação mais 
marcante da Universidade brasileira nesse campo é, de fato, através das ITCP. 

2 A proposta de pauta de reflexões 

Nesta seção, propomos uma pauta para reflexões nas incubadoras, que as ajudem a 
problematizar a sua atuação, o que corresponde ao objetivo deste trabalho. Como já 
mencionado, essa proposta é uma provocação que não quer ser vista como um manual, 
mesmo tendo nascido da experiência com questões práticas e conceituais. Pelo contrário, e 
como toda produção científica, ela é provisória e deve ser questionada, reformulada, 
ampliada, sempre com o intuito de se fazer um debate intelectualmente construtivo e que 
resulte em Incubadoras mais maduras, críticas e, porque não, eficientes do ponto de vista de 
contribuir para a construção e fortalecimento da EPS. 

A partir das reflexões iniciais deste texto, apresentamos na figura 1 o que 
entendemos ser um grande esquema que representa o conjunto das preocupações que temos 
com a atuação das ITCP. A partir da apresentação e explicação do mesmo, que está dividido 
entre preocupações quanto à prática (esta subdividida em questões internas e externas) e 
quanto à reflexão sobre a prática, tentaremos relacionar a importância das preocupações que 
temos com a relevância de cada uma delas para o processo de problematização da atuação da 
ITCP. 
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Figura 1: Esquema geral de questões para problematizar a atuação das ITCP 

Fonte: elaborado pelo autor 

A primeira divisão que queremos ressaltar é entre prática e reflexão, compondo o que 
entendemos por duas dimensões da atuação das ITCP, sempre lembrando que tal divisão é 
meramente conceitual. Sendo conceitual, reputamos a sua importância no sentido de apontar 
questões práticas para se avaliar no fazer diário das ITCP. A indissociabilidade entre as 
mesmas ficará patente no texto à medida que ele for avançando. 

2.1 Processos Internos 

Do ponto de vista da dimensão prática, propusemos a subdivisão entre questões 
internas e externas à Incubadora. As questões internas têm caráter mais mecânico e dizem 
respeito à ação em si da Incubadora, seu processo de concepção, organização e controle, 
sintetizadas na figura 2 e discutidas adiante. No escopo deste trabalho são propostas sete 
questões. 
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Figura 2: processos internos das ITCP 

Fonte: elaborado pelo autor 
 
As definições político institucionais são básicas para se ter uma visão claramente 

compartilhada entre as pessoas que compõem a equipe da ITCP sobre o que é a Incubadora e 
qual sua finalidade no campo da EPS. Por definições político institucionais entendemos um 
conjunto de concepções sobre o  que é Economia Solidária, o que são os EES e todos os 
demais atores envolvidos, com os quais a ITCP vai se relacionar. Englobam também uma 
definição clara de como vai ser essa relação, com quem ela vai procurar interagir e colaborar, 
que tipo de projetos irá propor ou aos quais irá se juntar na forma de parcerias e alianças. 

Tais definições político institucionais precisam estar suficientemente claras também 
para a Universidade à qual a ITCP se vincula, para as demais entidades parceiras e 
especialmente para os trabalhadores e trabalhadoras dos EES. Neste ponto, é preciso ter claro 
que a ITCP estará se posicionando a respeito de qual projeto político de sociedade ela está 
apoiando, que sociedade ela se esforça para construir, e, neste sentido, resgata-se a disputa 
entre projetos políticos de que se falava na introdução deste artigo. Necessário, frisar, 
contudo, que assumir uma postura político-ideológica passa longe da aderência a da ITCP, a 
quaisquer projetos político-partidários, embora seja lícito e até mesmo necessário que saiba se 
articular, por exemplo, com governos e com frentes parlamentares que se interessem pela 
EPS, dialogando construtivamente, mas sempre de forma independente. O nível necessário de 
politização que aqui reputamos como importante para a ITCP fica ao nível da orientação 
conceitual, pois a sua prática precisa estar dotada de técnicas que sejam postas a serviço da 
construção dessa sociedade imaginada no imaginário da EPS. 

É evidente q ue as práticas de construção da EPS são marcadas por disputas e  
debates, seja dentro do próprio campo, como acontece nos fóruns, congressos e plenárias; seja 
na relação de construção das políticas públicas, como tem acontecido desde a criação da 
SENAES; seja na disputa por recursos e espaços na sociedade de um modo geral, como 
acontece no caso da luta de inclusão da EPS em marcos legais como o das compras públicas, 
ou do enquadramento fiscal como micro e pequenas empresas. Assim, não é plausível se 



10 

 

imaginar as ITCP sem disposição para o embate, animada por um espírito militante. O que 
queremos sinalizar é a necessidade de construir na ITCP um espaço para discussão 
permanente sobre os valores que conduzem e animam as suas práticas, mas que essa 
concepção seja: i) descolada de lutas político-partidárias específicas; e ii) seguida de uma boa 
concepção técnica que viabilize ou contribua para viabilizar a materialização do projeto 
político defendido. 

Uma segunda questão a respeito dos processos internos das ITCP é o próprio 
desenho da sua gestão. As práticas autogestionárias são tomadas como características quase 
intrínsecas, imanentes aos EES e à EPS, mesmo que sofra as suas críticas, como as de Lisboa 
(2005). Com isso, constitui-se um imaginário de que a única forma possível de gestão em uma 
Incubadora de Economia Solidária deve passar pela autogestão.  

Entendemos e concordamos em parte com o argumento de que se é essa a prática e 
esse o modelo de gestão que as ITCPs fomentam nos EES, o mesmo deveria estar na presente 
na gestão da Incubadora. Entretanto, a maior parte das ITCP são projetos, programas ou 
atividades de extensão nas universidades, o que implica ao menos em dois pontos que 
comprometem a capacidade autogestionária da Incubadora, mesmo quando o modelo for 
entendido coletivamente como o mais apropriado: primeiramente, o registro das atividades de 
extensão são obrigatórios e normalmente demandam a figura de um responsável formal 
perante a estrutura da universidade, que assume responsabilidades individuais e pessoais pelo 
projeto; em segundo lugar, por estar vinculado às estruturas formais da universidade, sejam 
elas de extensão, gestão ou outras quaisquer, há regras formais a que a ITCP fica submetida, 
de modo que nunca possa se dizer que a ITCP é um agente independente no campo da EPS, 
por mais autonomia e/ou respeitabilidade que goze no ambiente universitário ao qual se 
vincula. 

Do ponto de vista deste artigo, portanto, pensamos que a problematização sobre a 
atuação das ITCP passa necessariamente pela discussão de um modelo de gestão que atenda 
às formalidades da estrutura universitária ao mesmo tempo que garanta, por óbvio, um espaço 
de prática e exercício de relações horizontalizadas, que escute as contribuições de todos os 
membros da equipe, etc. Ou seja, como nas ITCP se depara seguidamente com um número 
significativo de estudantes que muitas vezes ainda não tiveram oportunidade de experimentar 
práticas autogestionárias, coletivistas e democráticas, resta evidente que a ITCP em si e a 
prática da sua gestão devem oportunizar tal vivência, sem cair, no entanto, na noção idílica de 
ausência completa de regras e dispositivos mínimos de organização e regulação mesmo das 
relações autogestionárias, sob pena de inviabilizar os próprios resultados da incubadora e dos 
EES. 

Como todas as demais proposições de problematização e discussão contidas neste 
artigo, aqui também estamos falando de um processo de aprendizado. Ao contrário das 
práticas diretivas e dos modelos hierarquizados de divisão do trabalho, um modelo dessa 
natureza deve ser construído a partir das pessoas envolvidas no projeto e levando em 
considerações todas as variáveis locais, como a realidade jurídico-institucional da 
universidade de vínculo, dos governos locais, do fórum e de outras ONG locais de apoio à 
EPS, etc. A realidade tem demonstrado experiências interessantes em todas direções, com 
ideias que podem ser debatidas e construídas em cada ITCP, que passam pelo desenho de 
conselhos de gestão, pela integração de trabalhadores da EPS nos mesmos, pela definição ou 
não de regimentos internos, enfim, uma série de possibilidades criativas que se apresentam e 
cuja viabilidade precisa ser discutida em cada espaço e também ao longo do tempo na mesma 
Incubadora, pois à medida que as circunstâncias mudam um modelo adequado pode deixar de 
sê-lo.  
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Na linha dos processos internos de gestão, pensamos que uma reflexão preliminar 
importante é a composição da equipe de trabalho. Novamente, em função de estar atrelada a 
projetos e programas universitários, e/ou de estar financiada por políticas públicas como o 
PRONINC, as restrições orçamentárias limitam a liberdade da ITCP para a definição da sua 
equipe de trabalho, ou ao menos a perenidade desta. Acrescente-se a isso o fato de se 
trabalhar com o corpo discente da universidade, que semestralmente pode ter planos, horários 
e disponibilidades modificadas pela própria dinâmica da sua trajetória acadêmica, o que 
aumenta a imprevisibilidade para a gestão dessa equipe e do seu trabalho em campo. 

À parte dessas particularidades, essa é a realidade das ITCP e isso precisa encontrar 
espaço para discussão no dia-a-dia da mesma. Há ITCP que também desejam ter nas suas 
equipes técnicos externos, que por vezes são oriundos e trazem experiências de outras 
organizações de apoio, de órgãos de governo em que eventualmente tenham trabalhado, ou 
mesmo trabalhadores oriundos de EES. Tal quadro caracteriza uma realidade complexa para 
se administrar e uma equipe com diferenças significativas na forma de se manter atualizada e 
capacitada, o que é fundamental para a qualidade do trabalho da ITCP. Pensando-se no ponto 
anterior, referente ao modelo de gestão, o diálogo e a participação que em tese se quer 
desenvolver entre as pessoas da equipe ganha em complexidade num quadro de diversidade, e 
isso precisa ser objeto de atenção por parte da própria equipe. 

Decorre dessa mesma diversidade na equipe o próximo ponto que merece ser objeto 
de problematização nas ITCP, que é a atribuição de responsabilidades e atribuições em 
relação aos objetivos da mesma. Se as práticas de gestão devem garantir espaço para a 
participação de todos, não é menos verdade que todos devem assumir compromissos com a 
ITCP, com seus resultados, com os EES que são incubados, com a participação da ITCP em 
instâncias políticas e institucionais, entre tantas outras coisas que são feitas na construção da 
EPS de um modo geral. 

Longe de propor um processo de divisão de trabalho hierarquizado e mecânico, 
queremos com essa lembrança realçar a necessidade de traduzir o maior ou menor 
envolvimento com os valores da EPS, a maior ou menor militância das pessoas da equipe, em 
responsabilidades e ações assertivas, coerentes e tempestivas com as demandas que são postas 
para a ITCP, sejam elas de caráter formal-burocrático, de caráter técnico ou de produção de 
conhecimento. O não atendimento de demandas mais ou menos formais compromete, ou pode 
comprometer, o trabalho em si da ITCP e os objetivos a que ela se propõe quando é formada.  

O grau em que as atribuições e responsabilidades podem ser formalizadas ou não, 
quais mecanismos serão usados ou não para esse controle, entre outras formas de medição, 
devem ser objeto de discussão permanente nas equipes, devem ser constantemente revisados à 
luz de novas circunstâncias, mas entendemos que não podem ser negados. Minimamente, é 
preciso que se pense sobre eles, sem o eventual preconceito de se imaginar que toda forma de 
controle reproduzir relações de poder que se chocam com os valores da EPS.  

Nunca é demais lembrar, por exemplo, que um estudante que seja bolsita ou 
estagiário numa ITCP, ao fazer um relatório mensal de atividades para ser discutido com um 
docente orientador, está num processo de aprendizado e crescimento tanto acadêmico quanto 
social e pessoal, e não sendo meramente controlado, tendo o controle como um fim em si 
mesmo. Sem contar que, muitas vezes, ao receber bolsa ou estágio em extensão ou pesquisa o 
acadêmico assume compromissos formais com a universidade em produzir textos e pôsteres 
para feiras e salões de pesquisa e extensão. Ou seja, há novamente constrangimentos formais 
que forçam a existência de controles mínimos sobre o trabalho da Incubadora, situação que se 
repete, por exemplo, quando um financiador do PRONINC quer ver registros de horários de 
trabalho de um técnico contratado com tais recursos, ou mesmo com docentes que são 
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cobrados por produtividade e publicações em relação às horas de trabalho que lhe são 
alocadas pela Universidade.  

Com, isso já avançamos sobre o ponto seguinte a ser pensado no escopo dos 
processos internos da ITCP, que é o que se refere aos controles sobre as suas atividades. Ao 
mesmo tempo em que são demandas externas da universidade e/ou de outros eventuais 
financiadores, entendemos que os controles internos, se construídos a partir da definição clara 
de atribuições e responsabilidades, que são por sua vez respostas às demandas formais, 
técnicas e políticas apresentadas à Incubadora, constituem-se em oportunidades de 
aprendizagem e de exercício de uma gestão democrática, um verdadeiro espaço de formação 
para a equipe. 

Uma última discussão de caráter mais formal dentro dessa dimensão de processos 
internos diz respeito à sustentabilidade da ITCP, sua perenidade como projeto. Neste ponto é 
preciso que se faça uma distinção entre ITCP ligadas a universidades públicas ou 
universidades privadas. Nestas últimas, de modo geral, a ITCP conta com eventuais aportes 
institucionais para custeio de horas de trabalho de docentes, bolsas/ou estágios para discentes 
e eventualmente apoio administrativo e/ou técnico para algumas atividades da Incubadora. Do 
ponto de vista externo, há possibilidade de financiamento do PRONINC, recursos que 
garantem atividades que não seriam custeadas com recursos da universidade, como 
deslocamentos, viagens, diárias ou até mesmo investimento em bens materiais. 

Já nas universidades públicas, há uma fonte secundária de financiamento que se 
soma ao PRONINC, mas bem mais tímido que este, que ó  PROEXT2. Por outro lado, dada a 
estrutura mais burocratizada das instituições públicas, o acesso a apoio administrativo é 
técnico é mais moroso e por isso mais difícil de ser acessado. De qualquer modo, também do 
ponto de visto do financiamento, da manutenção das equipes de trabalho e do fornecimento de 
infra estrutura física, as ITCP não tem suficiente autonomia para se dizerem independentes 
das estruturas de gestão das universidades. Com isso, a sua permanência no tempo, como 
projeto, depende de injunções administrativas e políticas, no sentido que precisam ocupar 
espaços, forçar diálogos, validar-se no ambiente universitário, ser estratégica na composição 
de alianças e parcerias com a sociedade civil, com movimentos sociais e com governos para 
ter respaldo para a atividade da Incubadora.  

Essa construção de legitimidade deve ser incessante e se articular com outras lutas 
que já tem sido empreendidas pela própria Rede ITCP que é a discussão do PRONINC como 
política pública permanente de financiamento das Incubadoras, para evitar descontinuidades. 
Tal preocupação, mesmo fazendo referência a um processo interno, implica em se construir 
uma noção ampliada de ação política que, ao mesmo tempo que garante ou contribui para 
garantir a perenidade da ITCP como projeto ou como órgão da universidade, simboliza no 
espaço social mais amplo o avanço da EPS na disputa pelo reconhecimento do seu projeto 
político de sociedade, dois seus valores e das suas bandeiras. É comum em algumas 
universidades, do ponto de vista da relação formal-burocrática, que a ITCP tenha relações de 
subordinação administrativa semelhante à das Incubadoras de base tecnológica mantidas pelas 
universidades, não raramente frequentando espaços e fóruns comuns de discussão e 
deliberação, onde a relação assimétrica entre os dois tipos de Incubadora, mesmo do ponto de 
vista do reconhecimento institucional3.  

O último ponto desta dimensão de processos internos foge das questões mais 
burocráticas e formais que até então discutimos e aborda o tema da metodologia de 
Incubação. Não se trata de um tema mais ou menos importante do que os anteriores, mas sem 
dúvida parece muito mais agradável de se discutir, pois se aproxima do que podemos chamar 
de atividade-fim da Incubadora, a razão da sua existência, que é forma como a mesma irá 
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trabalhar no campo, como ela vai apoiar, assessorar ou acompanhar os EES. Porém, antes de 
seguir neste ponto, queremos ressaltar novamente a importância dos demais pontos tratados, 
pois por mais que se pareçam com questões muito “administrativas” e corram inclusive o 
risco de serem tomados como um mecanismos de poder, eles são fundamentais para uma boa 
organização do trabalho, sem os quais a relação com os EES pode ficar significativamente 
sem sentido e sem rumo. 

Não pretendemos aqui revisar todas as possíveis formas de Incubação, todas as 
metodologias disponíveis. Como é a tônica deste trabalho, a intenção aqui é provocar as ITCP 
para que possam fazer um debate crítico e reflexivo sobre a forma como trabalham com os 
EES incubados. Por exemplo, é fundamental um questionamento constante se essa relação 
está contribuindo para construir EES e sujeitos que realmente se aproximem do perfil de 
valores e bandeiras da EPS, se as práticas de incubação e as rotinas que são desenhadas para 
isso permitem de fato empoderar as pessoas, emancipá-las, fazê-las sujeitos das suas vidas e 
protagonistas de formas de organização mais justas, cooperativas e solidárias. 

No particular das metodologias, a ITCP mais do que em qualquer outra atividade 
interna, precisa beber da fonte que ela mesma cria e perguntar-se se o seu método de trabalho 
é coerente com os seus objetivos e com as suas lutas. Por isso partimos da ideia de construir 
uma definição político-institucional como ponto de partida para tudo o mais que a ITCP se 
propor a fazer. Assim como nas demais questões internas já comentadas, também na questão 
da metodologia é preciso avaliar se a mesma deve estar documentada, ou se ela pode se 
constituir em elemento de formação e discussão sem cumprir essa formalidade. A coerência 
com os seus valores também precisa se manifestar na escolha de quem contribui para essa 
metodologia, quem é ouvido. Os saberes acadêmicos e não acadêmicos dialogam 
suficientemente? Estão definidos os pressupostos pedagógicos? As metodologias de pesquisa 
e intervenção estão definidas? São coerentes com os objetivos e com os valores da ITCP e da 
EPS? 

Porém, a ITCP não pode renunciar ao seu próprio método de trabalho, que parte da 
reflexão crítica permanente, e se propor a estudar e pesquisar para definir a sua metodologia. 
Deve haver espaço para a investigação, para a comparação, para a escuta de outros atores, 
para o estudo aprofundado. E não se trata de um estudo que elitiza e exclui: pelo contrário, é 
um estudo que agrega, que é transparente e cooperativo, mas que ao melhor estilo Paulo 
Freire deve ser obstinado pelo rigor e pela radicalidade, no sentido de esgotar e explorar todas 
as possibilidades. Princípios básicos daquilo que a Universidade faz com naturalidade devem 
ser exercitados nessa construção, duvidando sempre das verdades definitivas, testando e 
experimentando com ética e transparência e estando aberto ao contraditório e a se reconstruir 
sempre. Inovações como a incubação de “territórios” analisada por França Filho e Cunha 
(2009) ilustram o alcance que a criatividade pode dar às reflexões sobre a metodologia de 
incubação. 

2.2 Resultados no campo 

Uma segunda dimensão de questões práticas das ITCPs trata dos resultados que ela 
deve tentar buscar no campo, nas suas atividades. Na figura 3 são apresentados alguns 
desdobramentos dessa noção, sobre os quais também se quer lançar algumas inquietações. 

A primeira delas diz respeito ao próprio conceito de resultado, que se espera que na 
Economia Solidária não se limite à dimensão econômica dos EES – embora a englobe – e 
alcance questões sociais, políticos, ambientais e culturais. Nesse sentido, não há como fugir 
de outra ferramenta que também emerge de espaços diferentes da Economia Solidária mas 
que lhe pode ser muito útil, que é o uso de indicadores. Na condição de projetos que tem 
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objetivos e metas, é impensável que a ITCP não defina alguns indicadores mínimos sobre o 
resultado da sua atuação, ferramenta que, diga-se de passagem, também pode ser muito útil 
para o acompanhamento dos processos internos de gestão referidos na subseção anterior. 

O que é preciso levar em conta na definição de indicadores, é que os resultados que 
se espera não serão somente de caráter econômico, como já mencionado, mas serão também 
sociais, políticos, ambientais e culturais, com metas ou objetivos dimensionados para cada 
uma dessas esferas que está implicada na prática da EPS. É preciso salientar que, neste ponto, 
como lembra Nunes (2009) se precisa particularmente refletir o quanto as metas e objetivos 
propostos correspondem aos anseios efetivos dos trabalhadores e trabalhadoras dos EES e o 
quanto eles traduzem somente anseios ideológicos das equipes das ITCP que não encontram 
eco nos sujeitos. Uma reflexão dessa natureza pode ser fundamental para no final de um ciclo 
de avaliação poder se entender o alcance ou não dos resultados que foram inicialmente 
estabelecidos. 

Resultados no campo

Discutir e conceituar 

“eficiência” e “viabilidade”

Definição de indicadores

Metas externas: PRONINC e
Universidade

Metas econômicas e políticas

 
Figura 3: Resultados no campo 

Fonte: elaborado pelo autor 
 
Assim como os objetivos e metas terão essa diversidade de aspectos, também serão 

diversificados quanto à sua origem. Além dos objetivos e metas que podem ser definidos 
como decorrência das discussões a respeito das concepções político-institucionais da ITCP, e 
que, portanto, espelham o alcance de etapas para a construção de um outro modelo de 
sociedade, a ITCP está sempre condicionada por metas e objetivos institucionais da 
Universidade (que usualmente preveem publicações, envolvimento de discentes, 
estabelecimento de relações com a sociedade, etc.) e dos financiadores externos (que 
demandam dados quantitativos, indicadores de resultados e de impacto do projeto, cálculos de 
investimento por beneficiários, entre outros), com os quais se obriga mais ou menos 
formalmente.  

Por isso o estudo sobre indicadores, e mais amplamente sobre projetos, é central para 
fundamentar as discussões e construções dessas ferramentas e para controle dos resultados da 
ação da Incubadora no campo. 

2.3 Produção de conhecimento 
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Por fim, no que tange à dimensão reflexiva do processo de incubação, que como 
pode ser observado ao longo do texto, aparece de forma não explícita na dimensão prática 
(processos internos e resultados no campo), também é necessário que se parta de uma postura 
reflexiva e crítica permanente. Porém, especificamente nessa dimensão conceitual, queremos 
advogar a importância de que o processo reflexivo que permeia todas as práticas das ITCP 
deve ser sistematizado, primeiramente porque, a exemplo do que já foi mencionado a respeito 
de algumas atividades da ITCP, os contratos institucionais e dos financiadores normalmente 
já preveem objetivos dessa natureza, que devem ser cumpridos. Não se quer desprezar neste 
trabalho o necessário debate que deveria ser feito a respeito dessa produtividade que é exigida 
como resultado da prática acadêmica, que, por força do seu volume e das recompensas 
simbólicas e financeiras que estão implicadas, acaba correndo o risco de transformar o que 
deveria ser uma consequência do trabalho científico em uma meta. No entanto, por não estar 
no foco da nossa discussão e não haver suficiente espaço para problematizar a situação, não o 
faremos. 

Faremos, por outro lado, a defesa da necessidade de um processo de sistematização 
da experiência da ITCP, por entender que ela permite uma reflexão crítica consistente sobre a 
prática e a realimenta, renovando-a. Defendemos essa postura na introdução deste trabalho, 
com o argumento de seria da natureza da universidade essa práxis, essa prática alimentada 
pela reflexão e uma reflexão sobre a prática, essa unidade dialética que é sinônimo de vida 
intelectual, de renovação e de avanço. Defendemos com isso a necessidade de organização 
sistemática dessas ideias, que o trabalho acadêmico e intelectual permite. Não se trata, 
entretanto, somente de trabalhos na forma academicamente reconhecida, embora existam as 
demandas por eles. Entendemos que devam ser provocadas todas as formas de reflexão e 
sistematização do pensamento, a começar pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras dos 
EES, que podem, e no nosso entendimento devem, ser sujeitos da leitura da sua própria 
realidade e intérpretes de si mesmos. 

Tais propostas precisam, é claro, ser organizadas com cuidados pedagógicos e 
metodológicos, e podem ser feitas com atores tanto externos quanto internos à ITCP. Também 
se apresenta como óbvia a necessidade da ITCP ter momentos internos em que, como equipe, 
possa trabalhar e sistematizar a reflexão sobre questões que são exclusivamente suas, como no 
caso dos seus processos internos de gestão, ou da sua relação particular com algum outro ator 
da EPS, com a Universidade, financiadores, governos e EES.  

Essas sistematizações, de modo particular, demandam que outra característica 
acadêmica seja regastada nas ITCP: o estudo. Um processo de reflexão crítica deve ser 
animado pela experiência da equipe e pelas definições político-institucionais da ITCP, mas 
não pode se resumir a elas. É necessário que a leitura e o estudo teórico nutram 
intelectualmente as reflexões, resignificando as práticas para um patamar além do empiricista, 
embora a importância da experiência empírica da própria ITCP e de outras seja fundamental 
para completar o processo.  

Por fim, e não de modo menos importante, a produção de conhecimento acadêmico 
ou não pelas ITCP precisa ser pensada do ponto de vista da sua implicação simbólica e social. 
Quando na introdução do artigo foi salientado que a Universidade goza de prestígio e 
reputação social diferenciados, quisemos sinalizar que essa condição confere a tudo o que é 
produzido no ambiente acadêmico, um status de verdade quase inquestionável pelo senso 
comum da sociedade. Nesse sentido, o conhecimento “científico” valida ou invalida o que 
quer que se diga, e isso é especialmente válido, por exemplo, no caso de ciências que orbitam 
em torno das práticas econômicas capitalistas e com elas nasceram, como a administração, a 
economia, a contabilidade. Por isso, como já foi mencionado anteriormente, a produção 
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intelectual acadêmica é mais um dispositivo importante na luta simbólica pela disseminação 
dos valores da EPS e do projeto político de sociedade que ela defende e da qual se apresenta 
como vetor.  

Porém, ao mesmo tempo que se vale da condição diferenciada para defender seus 
valores, a ITCP pode ser no nível da Universidade o agente de mudanças que a provoque a 
estabelecer relações mais dialógicas e menos hierarquizadas com a sociedade, como, aliás, 
parece ser, grosso modo, da natureza das práticas extensionistas, que tem se mostrado como o 
canal de comunicação mais aberto e democrático da Universidade com a sociedade. 

Finalizamos este seção, exatamente como prometido: sem respostas definitivas para 
as questões que permeiam as práticas e as reflexões nas ITCP, mas com uma série de 
questionamentos que se propõem a pautar a avaliação da atuação das mesmas. Note-se pelo 
esquema da figura 1 que embora tenha sido um proposto um esq uema dividido entre 
reflexão e prática, e esta última subdividida em processos internos e atuação externa, esses 
três polos conceituais mantinham áreas de intersecção e setas indicando fluxos recíprocos de 
alimentação. Com isso quisemos simbolizar a indissociabilidade dos referidos polos e 
dimensões, que foram organizados unicamente do ponto de vista conceitual para facilitar a 
construção do texto. 

A seguir são feitas algumas considerações finais que visam completar essas 
provocações e tentar deixar alguma contribuição para esse processo de reflexão crítica 
permanente que entendemos que deva seguir. 

Considerações finais 

O presente trabalho tinha o objetivo de problematizar como se deve pensar o 
processo de avaliação da atuação das ITCPs no campo da Economia Solidária. Tal objetivo 
nasce da leitura de contexto que sinaliza uma mudança significativa em relação ao quadro em 
que nasceu a Economia Solidária no Brasil, que nos levava a entender que a EPS deveria se 
posicionar não mais como mais um mero espaço para acolhimento de excluídos de uma 
dinâmica econômica perversa, recessiva e que buscava a precarização do trabalho, mas agora 
deveria se mostrar para a sociedade como vetor econômico de um projeto político de 
sociedade baseado na justiça, na igualdade, na cooperação e na solidariedade, em que a 
dimensão econômica das suas atividades se subordine a preceitos e escolhas sociais 
construídas coletiva e democraticamente, e não o contrário. 

Para desenvolver esse raciocínio, foi construído um ensaio teórico baseado, por um 
lado, em algumas obras sobre Economia Solidária e sobre processos de incubação em EPS, e 
por outro lado lastreado na vivência do autor nesse campo. O artigo iniciou-se com uma breve 
revisão sobre EPS e sobre incubação para depois apresentar uma seção maior em que se 
propôs que o sinalizado processo de problematização a respeito da atuação das ITCP 
atendesse a um conjunto de reflexões baseadas em duas dimensões: uma prática, subdividida 
entre processos internos e resultados externos, e uma segunda dimensão reflexiva em que se 
pudesse pensar sobre o processo de produção de conhecimento em EPS. 

Não houve a intenção de esgotar todos os pontos implicados nessas dimensões 
propostas, nem tão pouco se advogou que essas seria, de fato, os melhores ou únicos prismas 
a partir dos quais se pode fazer a avaliação da atuação das ITCP. A intenção foi construir um 
texto que, aprimorado e rediscutido pode vir  a ser um bom “Texto para Discussão” no âmbito 
das ITCP, frente ao desafio que ela e a EPS, de um modo geral, tem de mostrar para a 
sociedade a viabilidade de se construir um projeto diferente de sociedade. Tal proposta pode 
ser alvo de crítica no sentido de se apontar que uma discussão como essa pode levar a ITCP a 
acomodar-se e moldar-se a uma sociedade cujos valores ela não comunga, em vez de se 
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propor a uma postura mais combativa e radicalmente transformadora da sociedade. 
Entendemos e aceitamos essa crítica, e pensamos que é um tema de fundo pertinente para 
compor essa pauta de discussões que foi proposta. Entretanto, pela falta de um espaço amplo 
o suficiente neste artigo para problematizar essa questão, queremos apenas ressaltar o 
argumento de que propusemos esse processo de reflexão com o intuito de fazer com que as 
ITCP alcancem de modo efetivo e organizado os seus objetivos, e se esses passarem por 
formas mais combativas e transformadoras – ou que ela entenda mais combativa e 
transformadora – a proposta terá, de igual modo, contribuído. 

Ao reforçar a provisoriedade da proposta, convidamos a comunidade acadêmica, e 
em especial as equipes das ITCP para seguirem essa construção coletiva de referências para a 
discussão do papel e da atuação das Incubadoras. Não só o modelo proposto pode ser 
ampliado, do ponto de vista conceitual e teórico, como também se pode pensar em estudos 
empíricos que tentem conhecer a sua presença ou não na prática das ITCP, seja do seu todo ou 
de alguma dimensão específica, como no caso das metodologias de incubação, que ensejam 
possibilidades muito ricas de pesquisa. Estudos de acompanhamento longitudinal também 
podem ser empreendidos, assim como estudos comparativos entre diferentes regiões do 
Brasil, ou entre estratos específicos de ITCP, como no caso das públicas e privadas. Enfim, 
por termos uma rede numerosa e geograficamente dispersa de experiências nas ITCP, abrem-
se numerosas possibilidades de estudos que poderão contribuir para o refinamento constante e 
crescente dos processos de auto-reflexão sobre as práticas incubação. 
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1 Neste texto nos referiremos à Economia Solidária pela sigla EPS, originária da expressão “Economia Popular 
Solidária”, sem, entretanto, nos determos na distinção semântica e simbólica entre as duas expressões. Por 
Economia Solidária vamos nos referir no texto ao conjunto de Empreendimentos (EES), Entidades de Apoio e 
Fomento (EAF) e órgãos públicos ligados à Economia Solidária e reconhecidos pelo mapeamento da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária. Integram essa noção as ações dos diferentes atores da EPS e as políticas 
públicas, bem como as relações que se estabelecem entre os mesmos. Partimos então da idéia de Economia 
Solidária como um processo, um fenômeno social, e não como um conjunto de estruturas, normas ou 
classificações. 
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2 O PROEXT é um programa de apoio à extensão do MEC que, segundo o sítio do Ministério na Internet, tem 
R$ 19 milhões alocados para 2011, que são divididos entre as oito áreas temáticas da extensão. Ou seja, não são 
recursos exclusivos para apoio a projetos que envolvam a Economia Solidária. O último edital do PROEXT 
(05/2010) alocou R$ 30 milhões, sendo o valor máximo de financiamento (não reembolsável) por projeto R$ 50 
mil. No PRONINC os editais tem previsto financiamento máximo de R$ 150 mil. 
3 A título de ilustração, o Edital da FINEP PNI/PRONINC 03/2009, que continha chamada tanto para projetos de 
Incubadoras Tecnológicas quanto ITCPs, destinava 80% dos recursos para as primeiras e apenas os 20% 
restantes para a Economia Solidária. 


